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Metodologie și contextualizare

introducere
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală reorganizat 

din 2014 sub această denumire a început o serie de cercetări menite să 
sprijine cartografierea sectorului, pentru a oferi politicului un suport cât mai 
corect pentru abordarea administrației Culturii, care se dovedește deseori 
o provocare pentru autorități. În acest demers, un atlas cultural care să 
ofere o informație obiectivă și cât mai cuprinzătoare a Culturii a devenit 
un obiectiv important pentru noul institut și a trasat o direcție de acțiune 
pe termen lung pentru echipele de cercetare și formare. 

Aproape fiecare studiu generat și publicat de INCFC urmărește constant 
completarea unui uriaș puzzle cultural care are încă zone nedefrișate sau 
chiar necunoscute. 

Nu este deloc întâmplător că primul studiu din seria Atlasul Culturii pe 
care am considerat că e important să-l aducem în atenția publică se referă 
la viața culturală a mediului rural. 

Având la bază un amplu proces de colectare, inventariere și structurare 
a datelor statistice și o abordare metodologică mixtă – atât cantitativă cât 
și calitativă – Atlasul Culturii – Ediția 1. Așezămintele culturale în spațiul 
rural își propune să evalueze starea culturii urmărind aspecte precum: 
gradul de distribuție a elementelor de infrastructura culturală; cheltuielile 
și investițiile autorităților publice locale în cultură; profilul responsabililor 
de activități culturale la nivelul unei comunități; specificul evenimentelor 
culturale organizate.

Pe lângă capitolele care descriu parcursul istoric, legislativ, starea 
infrastructurii, a personalului și a activităților, am ales în unele situații să 
includem studii de caz, material documentar fotografic și mărturii ale unor 
responsabili de activități culturale.

1 1 Context general
În România, ca și în alte țări europene, viața culturală și artistică este 

concentrată preponderent în orașe, în jurul resurselor și a infrastructurii 
dedicate. Procentul populației rezidente în orașe care migrează în funcție 
de locurile de muncă, se află în continuă creștere, chiar dacă statul încearcă 
să echilibreze diferențele economice. Această dinamică socială are drept 
consecință abandonarea localităților rurale și aglomerarea în orașe. Politicile 
și strategiile culturale europene au demonstrat deja faptul că civilizarea nu 
se face prin delocalizare, ci prin dezvoltarea progresivă a tuturor zonelor 
geografice. În context contemporan, modelul de civilizare prin cultură în 
sensul ei larg, propus încă din perioada interbelică de profesorul Dimitrie Gusti 
nu este depășit, ci important de recuperat în esența lui. În mod paradoxal, 
teoriile lui despre „statul cultural” nu sunt depășite istoric, ci chiar mai vizibile 

în secolul XXI, un secol complicat în care, lipsa educației pentru înțelegerea 
democrației atinge toate sistemele sociale, politice și economice existente.

Cultura cu statut de „serviciu public” din România cuprinde o serie de 
instituții care primesc subvenții de la buget pentru exercițiul constant de 
furnizare a unor produse culturale. Ideea generoasă din spatele acestei 
realități, de după 1990, a fost aceea de a prezerva și oferi accesul cetățenilor 
la cât mai multe forme de expresie culturală1, în cele mai îndepărtate 
localități, chiar și acolo unde distanța considerabilă față de marile orașe ar 
putea reprezenta o barieră de consum. 

După aderare, România a intrat într-un proces de dezvoltare și 
modernizare accentuând diferența economică dintre mediul urban și cel rural. 
Cultura antrenează viața socială a unei comunități, dar lipsa oricărei oferte 
la nivel mic urban și rural face ca atractivitatea acestor zone să scadă și mai 
mult, condamnând la izolare multe localități cu potențial. Pe de altă parte, 
Cultura este un domeniu care nu beneficiază de cerere explicită sau implicită 
din partea cetățenilor. Pentru a deveni relevantă și pentru a-și putea realiza 
scopul, ea trebuie să stimuleze orizonturile de așteptare estetică în rândurile 
populației, pentru cât mai multe categorii sociale. 

În acest moment, România beneficiază de o rețea destul de vastă de 
entități care au, cel puțin teoretic, o misiune culturală explicită. Numărul lor 
este mare, dar din pricina lipsei unui management performant, activitatea 
lor nu pare să fie eficientă, fapt dovedit prin numărul scăzut de persoane 
care vizitează aceste instituții. Orașele mari au prea multe instituții la care se 
adaugă inițiative private, în timp ce orașele medii, mici și mediul rural abia 
reușesc să-și acopere obiectivele. Imaginea culturală generală este asincronă 
și contradictorie. În general, copii din mediul rural, cresc cu dorința de a pleca 
din aceste locuri lipsite posibilități, și migrează spre orașe la vârste post-
adolescență, fără obiceiuri sau practici de consum cultural, și cel mai adesea, 
fără să fi avut ocazia de a intra în contact cu acte de cultură autentice. 

1 2 Cadrul de reglementare
Conform clasificărilor operate de legile specile din domeniu, instituțiile 

publice de cultură recunoscute se încadrează în linii mari, în doar patru 
categorii: biblioteci, muzee și colecții, instituții de spectacole sau concerte și o 

1 CONSTITUȚIA ROMÂNIEI - Art. 33 – Accesul la cultură
(1) Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii.
(2) Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale 

şi universale nu poate fi îngrădită.
(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea 

artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, 
promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.
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grupă eterogenă de instituții, reunite sub denumirea improprie de așezăminte 
culturale. Pentru această ultimă categorie nu există o definiție clară sau o 
ierarhizare obiectivă, ci doar o listă aproximativă de exemplificări tipologice. 
În această listă întâlnim și căminele culturale – denumire utilizată timp de 65 
de ani preponderent pentru instituții culturale din mediul rural.

Într-un articol din revista Cultura publicat în 2017, Virgil Nițulescu sintetiza 
parcursul încețoșat al așezămintelor culturale de după ’89, precizând 
inadecvarea acestei denumiri convenționale, fără legătură etimologică și 
ideologică cu cea dată de inițiatori. În opinia autorului „... răspunderea este 
aruncată de la autorităţile centrale la cele locale şi înapoi, fără ca oamenii 
care ar trebui să fie beneficiarii actului de cultură să mai înţeleagă ceva din 
acest joc.”

Pentru că nu sunt definite suficient de clar, aceste instituții publice 
– majoritar fără o autonomie instituțională, care să le permită programe 
culturale strategice locale – nu beneficiază nici de identificare statistică la 
nivel național. La acest moment, în funcție de tipul de activitate declarat, ele 
se regăsesc în statisicile naționale fie în categoria instituțiilor de spectacole 
sau concerte, fie asimilate muzeelor sau bibliotecilor, fie sunt incapabile să 
regăsească rubrica în care să se înscrie în raportări, situație care îngreunează 
identificarea precisă a acestor entități și parazitează celelalte categorii 
statistice oficiale ale Institutului Național de Statistică. 

Dincolo de paseismul pe care îl putem experimenta în raport cu funcția 
ideală a primelor instituții culturale semnificative în viața celor 46% din 
locuitorii României care trăiesc în mediul rural, se conturează o imagine 
îngrijorătoare față de divorțul dintre teorie și practicile administrațiilor care, 
neînțelegând până unde pot instrumentaliza cultura, aleg fie să o folosească 
excesiv în campanii electorale, fie să o marginalizeze, să o subfinanțeze sau 
să o ignore complet. Asta deși principala cauză a lipsei de apetență pentru 
modernizare și evoluție socială a cetățenilor pe care îi slujesc rezidă în tocmai 
distrugerea ofertei culturale decente.

Din punct de vedere legislativ, tendința generală înregistrată în perioada 
1989 – 2018 [#situația1989-2018, p59] a fost de descentralizare, iar cadrul 
legal construit în acest sens a avut ca scop teoretic apropierea deciziei 
instituționale de comunitatea pe care instituția o servește. Așezămintele 
culturale din mediul rural au trecut însă prin procesul de descentralizare fără 
viziune și fără o abordare unitară care să le reglementeze activitatea și relația 
cu celelalte instituții, fapt care a contribuit la o dezorganizare administrativă 
și la pierderi logistice și de importante resurse umane.

Chiar și după adoptarea actelor normative privind înființarea și 
funcționarea așezămintelor culturale în 2003 și ulterior în 2006, acestea 
au păstrat lacune referitoare în primul rând asupra  rolului așezămintelor 
culturale, asupra necesității unui plan adecvat de activitate și asupra 
pregătirii/calificării personalului de specialitate. Aceste lacune au fost dublate 

de neimplementarea legilor de către administrațiile locale, fiind afectate 
astfel statutul, autoritatea și activitatea așezămintelor culturale în cadrul 
comunității.

Cele două cauze majore ale devitalizării instituției căminului cultural au 
fost identificate în urma acestui studiu ca fiind lipsa resurselor financiare 
și materiale [#buget_cultură, p93],  [#investiții, p229] coroborate cu lipsa 
resurselor umane specializate [#resurse_umane, p257]. În fapt, pensionarea, 
concedierea sau demiterea specialiștilor cu studii culturale, personaje cheie 
în dinamica fragilă a căminelor culturale, a lăsat loc suspendării de facto a 
activităților, a deciziilor de oportunitate, după care a urmat suspendarea 
sau diminuarea bugetelor.

Rețeaua de așezăminte culturale este una dintre cele mai extinse 
infrastructuri de ordin fizic din România [#distribuția_cc, p129], acoperind 
94% din unitățile administrativ-teritoriale din mediul rural și având clădiri 
de cele mai multe ori poziționate în apropiere de centrul localității și de 
celelalte instituții importante pentru comunitate. Conform Institutului 
Național de Statistică în 1990 existau 7.100 de cămine culturale la nivelul 
comunelor și orașelor mici, dar numărul clădirilor cu funcție de cămin 
cultural în 2018 era în scădere față de anul 1990 cu peste 740 de unități. 
Mai mult, din cele 6.365 de cămine culturale care existau în 2018, 4.984 
(78%) de clădiri au fost raportate ca active2 și 1.381 (22%) ca fiind inactive. 
Ce s-a întâmplat cu aceste surse primare de cultură? Unele s-au pierdut 
prin retrocedare, altele au fost abandonate, altele au primit altă destinație.

Din istoria așezămintelor culturale din mediul rural [#istoric1921-1989, 
p29] reiese faptul că ele au reprezentat un element important pentru 
regimurile politice de diverse ideologii, atât datorită infrastructurii fizice 
extinse cât și datorită resurselor umane implicate care făceau legătura între 
administrația centrală și lumea rurală. Astfel, de-a lungul timpului, instituția 
căminului cultural a fost utilizată ca instrument de „ridicare a satului” către 
idealuri civice: proiecte educaționale precum alfabetizarea populației rurale; 
proiecte și strategii politice de tipul creării unui „om nou” pe care și-l dorea și 
monarhia și pe care mai apoi și l-au dorit cu ardoare reprezentanții regimului 
socialist. Unele funcții ale căminului cultural mergeau dincolo de granițele 
împrietenirii cu arta, ca de exemplu, campaniile de educație sanitară sau cele 
pentru sprijinirea persoanelor defavorizate. Foarte adesea, din pricina poziției 
centrale geografice și spirituale în viața comunităților căminul cultural a 
devenit mijloc de luptă politică pentru contracararea adversarilor politici. 

Din toate perspectivele istorice, căminele culturale au fost timp de zeci 
de ani surse de cultură și civilizație, chiar și după înregimentarea lor în 
lupta politică socialistă, dar faptul că au fost folosite excesiv în propaganda 

2 În acest raport, prin cămin cultural activ se înțelege căminul cultural care a desfășurat sau 
găzduit cel puțin o activitate culturală în anul de referință (2018). Prin cămin cultural inactiv 
se înțelege căminul cultural care nu a desfășurat sau găzduit nicio activitate culturală în anul 
de referință (2018).
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comunistă agresivă nu înseamnă că ar trebui uitate. Firește că mesajele 
socialismului și comunismului urmăreau constant și sistematic distrugerea 
valorilor tradiționale, atacarea proprietății private și egalitarismul social, 
dar în efortul imens de transformare a conștiințelor, fără să-și fi propus, 
activiștii culturali comuniști au reușit să ducă în mediul rural cititul, muzica 
și cinematograful. Nu discutăm nici scopul nici calitatea mesajului, ci faptul 
că rezultatul unor acțiuni sistematice ne-a lăsat o infrastructură răspândită 
în cele mai îndepărtate colțuri ale țării, care a permis accesul la forme de 
cultură pe care satele românești nu apucaseră să le experimenteze.

1 3 Infrastructură și finanțare
În perioada pre și post aderare, programele naționale și fondurile 

europene au oferit motive substanțiale pentru renovări sau construcții 
de sedii pentru așezămintele culturale, dar, în mod paradoxal, unele 
stau închise așteptând să expire termenul obligatoriu pentru păstrarea 
destinației. Până atunci, ca să nu se „strice”, puținele manifestări culturale 
s-au mutat la școală sau la bibliotecă sau, și mai simplu, în aer liber, 
subliniind parcă, în mod ironic, obiceiul de a nu locui în „casa bună” a 
înaintașilor noștri. 

Gradul de întreținere a spațiilor care funcționează ca așezăminte 
culturale în rural variază de la clădiri nefuncționale, aflate în pericol de 
dărâmare, la clădiri întreținute și utilizate constant. Rezultatele acestui 
studiu arată că un număr considerabil de cămine se află în stare de 
degradare și au beneficiat doar de reparații superficiale în ultimii ani 
[#infrastructura_fizică, p193]. Mai mult, problema întreținerii căminelor nu 
este legată doar de aspectul material-fizic al clădirii, ci și de capacitatea 
propriu-zisă a așezămintelor de a organiza sau găzdui activități culturale. 
Lipsa unei incinte adecvate activității culturale fragmentează relația 
instituției culturale cu cetățenii, impune distanțe ce ulterior vor fi greu de 
recuperat. Discontinuitatea în activitate a căminului cultural, în spațiul 
propriu, duce la îndepărtarea cetățenilor de actul cultural.

În baza fondurilor nerambursabile contractate în perioada 2007-2018, din 
totalul național de 6.365 de cămine culturale, au fost renovate / modernizate 
aproximativ 18% (1.134) prin programele de finanțare disponibile. De 
asemenea, 11% (727) au fost dotate, în special prin programul PNDR. Mai 
mult, prin programul PNDL au fost construite 18 cămine culturale, iar prin 
intermediul FRDS, între 1999 și 2017, au fost construite alte opt cămine, 41 
au fost reabilitate, iar 18 au fost înființate în clădiri deja existente, adaptate 
pentru această funcțiune [#investiții, p229]. 

Studiul evidențiază și neclarități sau dificultăți birocratice care au 
îngreunat procedurile de implementare a proiectelor venite în sprijinul 
așezămintelor culturale. Responsabilii de cămin cultural și personalul din 
administrațiile locale care au participat la acest studiu au subliniat în 

mai multe rânduri volumul mare de acte necesare pentru a implementa 
astfel de proiecte, durata mare de timp de la semnarea contractelor 
până la punerea lor în practică și, în unele cazuri, lipsa de predictibilitate 
a agențiilor finanțatoare. În plus, trebuie remarcate și unele lacune și 
neclarități privind ghidurile de finanțare care au lăsat deschisă posibilitatea 
ca unele așezăminte culturale să fie reabilitate și / sau dotate, dar să 
rămână închise pentru ani buni după finalizarea proiectului.

Așadar, se poate spune că nivelul de întreținere și dotările căminelor 
culturale au înregistrat și îmbunătățiri în ultimii ani, o parte dintre acestea 
adaptându-se la noile tehnologii și la nevoile din comunitate. Cu toate 
acestea rezultatele cercetării arată că existența, întreținerea și dotarea 
acestor spații nu implică automat și activitate culturală la nivel local, mai 
ales în lipsa personalului cultural pregătit și implicat și a unui plan minimal 
de activitate.

Tendința generală în ultimele două decenii a fost de creștere a valorii 
cheltuielilor făcute de autoritățile publice locale în domeniul culturii, chiar 
dacă au existat perioade de scădere sau stagnare, cauzate în parte de 
contextul crizei economice declanșate în 2008 [#buget_cultură, p93]. Cu 
toate acestea, la nivelul mediului rural se resimte o subfinanțare cronică 
și un decalaj considerabil față de mediul urban: din 2000 și până în 
2017 inclusiv, valoarea medie a cheltuielilor la cultură nu a atins 100 
de lei pe an pe cap de locuitor în rural, aproximativ de două ori mai 
puțin decât valoarea medie a cheltuielilor pentru cultură per capita la 
nivelul orașelor. Am observat, de asemenea, și o evoluție regională cu 
decalaje, delimitându-se două grupuri de regiuni: pe de-o parte regiunile 
Vest, Nord-Vest și Centru – care înregistrează creșteri semnificative ale 
sumelor pe cap de locuitor alocate culturii în rural, în special după 2011. 
Grupul de regiuni Nord-Est, Sud și Sud-Est se comportă relativ diferit: deși 
cheltuielile pentru cultură au o tendință generală de creștere, evoluția 
practicilor culturale este mai scăzută, mai aproape de o stagnare.

Analizele referitoare la anul 2018 arată că administrațiile locale au alocări 
bugetare pentru cultură cu accent pe investițiile în infrastructura fizică a 
așezămintelor și pe cheltuielile cu personalul bibliotecilor. Achizițiile publice 
pentru servicii culturale și de organizare a evenimentelor artistice relevă 
însă o uniformizare a ofertei culturale în mediul rural, punându-se accent pe 
evenimente culturale publice festiviste și foarte puțin pe educație culturală.

Nu în ultimul rând, merită observată ponderea cheltuielilor la cultură din 
totalul cheltuielilor realizate de autoritățile publice locale în 2018 (media 
este de 5%). Firește că aceste localități nu pot intra în comparație cu orașele 
care își subvenționează instituții, personal de specialitate și evenimente 
profesioniste și care dispun, evident de bugete mult mai importante, dar 
acest procent foarte mic devine alarmant pentru că se calculează la rândul 
lui, din bugete foarte mici, lăsând de fapt o sumă deseori nesemnificativă 
pentru producția culturală propriu-zisă.
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1 4 Resursa umană specializată
Dacă în perioada de pregătire a cercetării noastre eram tentați să 

credem că lipsa bugetelor dedicate și lipsa infrastructurii sunt cauzele 
principale ale paraliziei culturale, după strângerea datelor am realizat că 
de fapt cea mai acută problemă este cea a personalului implicat în cultură 
sau educație culturală. În general în aceste locuri funcționează proverbul 
românesc „omul sfințește locul”. Dar acolo unde personalul de specialitate 
activ care putea genera programe și proiecte culturale a dispărut, toată 
viața culturală s-a prăbușit. Nu este numai o chestiune care poate fi 
imputată autorităților locale, ci mai degrabă cadrului legislativ și modului 
în care abordează domeniul culturii, legea administrației publice locale, 
la care se adaugă o lege specială foarte slabă pentru aceste așezăminte.

Legea specială nu conține precizări privind statutul și misiunea 
căminelor culturale, iar în urma ultimelor modificări a dispărut și grila de 
personal obligatoriu specializat care ar trebui să le servească. Pe cale de 
consecință, căminele culturale sunt în prezent într-un proces continuu și 
acut de deprofesionalizare în urma căruia ordonatorul de credite de la 
nivelul autorității publice locale, de cele mai multe ori fără pregătire în 
domeniul culturii, decide activitatea culturală și angajarea personalului 
responsabil pentru aceasta.

Doar aproximativ 40% dintre unitățile administrativ teritoriale au 
un referent cultural sau bibliotecar ca responsabil de căminul cultural 
[#resurse_umane, p257]. Uneori aceste persoane îndeplinesc și alte sarcini 
administrative decât cele culturale, chiar și atunci când sunt încadrate 
cu normă întreagă pe un post asociat domeniului cultural. Mai mult, 
datele prezentate în cadrul acestui studiu arată că doar 25 de unități 
administrativ teritoriale, însemnând 0,8% din totalul localităților, au în 
subordine așezăminte culturale cu personalitate juridică, restul căminelor 
culturale funcționând ca instituții fără personalitate juridică. Spre deosebire 
de biblioteci, care au beneficiat de investiții în pregătirea și actualizarea 
competențelor personalului în urma programului Biblionet, pentru căminele 
culturale nu a existat un program similar de anvergură națională care să 
susțină pregătirea personalului responsabil.

Deprofesionalizarea resurselor umane responsabile de domeniul cultural 
din mediul rural afectează activitatea, rolul și locul acestor instituții în 
comunitate și anulează sau estompează efectele pozitive ale investițiilor în 
infrastructură și cheltuielilor autorităților locale în domeniul culturii. În ciuda 
dotărilor, în lipsa personalului cultural activ, pregătit profesional și implicat, 
care să coaguleze comunitatea în jurul căminului cultural, această instituție 
poate rămâne cu ușile închise pentru public, așa cum am putut observa din 
exemplele oferite în acest volum. 

În majoritatea comunelor, activitatea culturală [#activitate, p283] se 
reduce la evenimente publice de tipul zilei comunei / întâlnirea fiilor satului 
sau festivaluri recurente cu tematică locală. Acestea concentrează resursele 
alocate culturii în unul sau două evenimente anuale și reduc constant 
importanța acestor instituții pentru comunitate. În plus, aceste tipuri de 
evenimente oferă reprezentanților autorităților locale oportunitatea să se 
folosească de organizarea activității culturale în scopul îmbunătățirii imaginii 
publice personale și pentru acumularea de capital politic. Astfel, așezămintele 
culturale din mediul rural devin cvasi-inexistente ca instituție, iar activitatea 
culturală la nivel local este deseori prezentată de aleșii locali drept un 
privilegiu condiționat de vot, nu un serviciu public. 

Așa cum s-a constatat pe tot parcursul acestui studiu, căminele culturale 
reprezintă un element esențial de infrastructură publică, uneori singura, 
pentru cultură, în spațiul rural românesc. La mai bine de un secol de la 
apariția primelor așezăminte culturale, rețeaua existentă a suferit modificări 
importante dar rămâne de văzut dacă aceste modificări au reușit să și 
servească misiunii lor instituționale.

Studiul nostru vă invită la o călătorie istorică, geografică și socio-
comunitară pe parcursul căreia multe dintre observațiile noastre depășesc 
granița rece a investigației științifice și țintesc implicarea emoțională a 
cititorilor. Căminul cultural din mediul rural, eroul acestei investigații, poate fi 
deseori locul de unde începe diferența pe care ne-o dorim...

 conf. univ. dr. Carmen Croitoru,  
director general INCFC



metodologie și contextualizare

Copil tricotând la claca din cadrul căminului cultural al comunei Găujani, jud. Giurgiu

Autori: 
Bogdan Pălici
Alin Savu



Ansamblu de dansuri populare în deschiderea evenimentului Nedeia de Sfântul Ilie de la Polovragi, jud. Gorj
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1. metodologie generală
Problematica așezămintelor culturale din mediul rural este abordată 

dintr-o perspectivă interdisciplinară, folosind metode și instrumente de 
cercetare de specialitate, statistică, etnografică, normativă și istorică. 
În mod implicit, cercetarea urmărește o imagine cât mai cuprinzătoare a 
fenomenului culturii în spațiul rural dintr-o perspectivă mixtă, atât cantitativă 
cât și calitativă. 

Listă a metodelor și instrumentelor de cercetare folosite de-a lungul 
atlasului:

• Fișa cartografică destinată unităților administrativ teritoriale: 
instrument dezvoltat pentru a fi transmis spre completare 
reprezentaților fiecărei unități administrativ teritoriale rurale (UAT). 
Fișa cuprinde secțiuni referitoare la existența și activitatea căminelor 
culturale, precum și la personalul responsabil de acestea. Fiecare 
unitate administrativ teritorială rurală din țară a primit o astfel de 
fișă, particularizată cu listarea satelor componente.

• Interviul liber și semi-structurat: metoda a fost utilizată pentru a 
colecta date din interacțiunile directe cu responsabili ai așezămintelor 
culturale din mediul rural, reprezentanți ai autorităților locale și 
județene, precum și specialiști care au activat în administrația publică 
centrală în domeniul cultural. Pentru interviul semi-structurat, a fost 
dezvoltat un ghid de interviu urmărind temele principale. 

• Observația participativă și neparticipativă: metoda a fost utilizată 
în special pentru a documenta spațiul căminelor culturale precum și 
desfășurarea evenimentelor culturale la care au participat membrii 
echipei de cercetare. Pentru ghidarea acestui proces a fost dezvoltată 
o fișă de observație a spațiului așezămintelor culturale și o fișă de 
observație a evenimentelor culturale.

• Fotografia documentară și etnografică: instrumentul a fost folosit 
pentru documentarea în detaliu a evenimentelor, spațiilor și 
elementelor de cultură materială și imaterială urmărite în cursul 
procesului de cercetare.

• Analiza de conținut: acest instrument a fost utilizat pentru a 
sistematiza datele colectate din legislație, documente oficiale, 
istorice, precum și din mass-media.

• Analiza statistică: acest instrument a fost folosit pentru a sistematiza 
și înțelege datele cantitative colectate, urmărind distribuții teritoriale 
și temporale, frecvențe și indicatori de tendință centrală.

• Studiul de caz: metodă folosită în special cu scop explorator și 
ilustrativ în prima parte a proiectului de cercetare pentru a rafina 

întrebările de cercetare, metodologia, dar și pentru a identifica detalii 
semnificative pentru continuare demersului de cercetare.

Fiecare capitol al volumului are o secțiune metodologică separată, în 
funcție de particularitățile impuse de colectarea datelor și de metodele și 
instrumentele folosite în demersul cercetării. Este detaliat astfel modul 
particular în care aceste metode și instrumente au fost utilizate, motivele 
pentru care au fost alese, precum și maniera în care acestea funcționează 
împreună.

1 1 Surse primare de date
Fiecare dintre capitole prezintă o perspectivă diferită dar complementară 

asupra căminelor culturale, respectiv asupra stării culturii la nivelul mediului 
rural. Așadar, în funcție de această perspectivă și de tematica abordată de 
capitole, sursele de date primare acoperă un spectru amplu și au implicat 
atât documentare cu ajutorul arhivelor istorice, solicitări oficiale de date 
către instituții publice, utilizarea de date publice deschise cât și colectare în 
regim propriu de către echipa INCFC. Seturile de date furnizate de autoritățile 
publice centrale sau locale au fost procesate și ordonate de echipa INCFC 
la nivelul celor 2862 de unități administrativ teritoriale. Pentru o mai bună 
coroborare a informațiilor, pe parcursul volumului sunt făcute conexiuni între 
capitole și trimiteri către detalii adiționale prin intermediul unor etichete 
specifice fiecărui capitol tematic semnalate cu ajutorul simbolului #, așa cum 
poate fi observat în detalierea următoare: 

Capitolul 1 – Sănătate, muncă, minte, suflet: evoluția căminelor culturale din 
România (1921-1989) [#istoric1921-1989]

• Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Fundațiile Culturale Regale, 
Cămine (1922-1948), Dosarele 2778/1933, 2841/1939.

• Revista Îndrumătorul Cultural, numere cuprinse în perioada 1948-1989

• Sociologie Românească, anul III, nr. 7-9, iulie-septembrie 1938

• Universul, nr 39, februarie 1939

Capitolul 2 – Situația așezămintelor culturale din mediul rural după 1989 
[#situația1989-2018]

• Numărul de cămine culturale din mediul rural în 1990 – Anuarul Statistic 
al României din 1991, Institutul Național de Statistică

• Numărul de cămine culturale din mediul rural în 2015 – World Bank 
Group, 2015, Ghid de investiții pentru proiecte locale: Drumuri comunale 
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și infrastructură socială. Date colectate prin intermediul Consiliilor 
Județene.

• Distribuția telecentrelor înființate în România în mediul rural la nivel 
de județ – Agenția Națională pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații (ANCOM).

• Distribuția Punctelor de acces public la informație înființate în România 
în mediul rural la nivel de județ – Raportul Implementation completion 
and results report (IBRD-48090) on a loan in the amount of USD 40.4 
MILLION to Romania for a knowledge economy project - The World Bank 
– 2013

Capitolul 3 – Cheltuielile pentru cultură ale autorităților publice locale din 
mediul rural [#buget_cultură]

• Situațiile veniturilor și cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale 
în perioada 2000-2018. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației Direcția Generală Administrație Publică / Direcția pentru 
Politici Fiscale și Bugetare Locale, fișiere anuale descărcabile de pe 
platforma http://www.dpfbl.mdrap.ro/sit_ven_si_chelt_uat.html 

• Execuțiile bugetare detaliate depuse pentru anul 2018 de autoritățile 
publice locale. Fișierele bugetare au fost descărcate individual de pe 
platforma Transparență bugetară a Ministerului Finanțelor Publice. 
https://forexepublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/
rapoarte-entitati-publice 

• Extrase de pe platforma SEAP / SICAP privind cumpărările directe 
realizate de primăriile unităților administrativ-teritoriale relevante pentru 
domeniul cultural, în 2018 și 2019. Sistemul Electronic de Aplicații Achiziții 
Publice, https://www.e-licitatie.ro/pub 

Capitolul 4 – Distribuția clădirilor cu funcție de cămin cultural în mediul rural 
[#distribuția_cc]

• Baza de date SENIN (Serverul Nomenclatoarelor de Interes Național – 
http://colectaredate.insse.ro/senin) cu privire la codificarea localităților 
în SIRSUP (SIRUTA la nivel de comună) și SIRINF (SIRUTA la nivel de sat).

• Rezultatele Recensământului Populației și al Locuințelor 2011 (http://
www.recensamantromania.ro/) detaliate la nivel de comună și sat.

• Lista Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) din România (http://www.
madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/2014-2020/Lista-Grupuri-
Actiune-Locala-cu-date-de-contact--.pdf)

• Lista unităților administrativ-teritoriale aflate în zone natural defavorizate 
– Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Ministerul Mediului - 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Anexa nr. 2 – Zone 
eligibile județe (http://www.anpm.ro/fi/multimedia1) 

• Lista unităților administrativ teritoriale care fac parte din zone 
metropolitane sau localități identificate ca fiind în dezvoltare 

◊ Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din 
România (FZMAUR), Act constitutiv actualizat (http://fzmaur.ro/
statut/acfzmaur.pdf); 

◊ Studiu de fundamentare în vederea actualizării PATN – Secțiunea 
Rețeaua de Localități; 

◊ Elaborarea Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială România 
2030, etapa 4.2. – formularea politicii de consolidare a competitivității 
regionale potrivit obiectivelor CSDTR detaliate în etapa a 3-a – 
INCD URBANPROIECT beneficiar Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului (MDRT) 2009.

• Date colectate în regim propriu de INCFC cu ajutorul fișei cartografice 

Capitolul 5 – Infrastructura fizică a așezămintelor culturale din mediul rural 
[#infrastructura_fizică]

• Date colectate în regim propriu de INCFC prin:

◊ Fișa de observație a spațiului așezământului cultural 

◊ Fișa de observație a evenimentelor culturale

◊ Fotografia documentară

◊ Interviuri semi-structurate și în adâncime cu reprezentanți ai 
administrațiilor locale și responsabili de cămine culturale

Capitolul 6 – Investiții în infrastructura culturală rurală [#investiții]

• Lista proiectelor de investiții în căminele culturale din mediul rural cu 
fonduri nerambursabile. Aceasta a fost construită de INCFC pe baza 
datelor primite în urma unor solicitări oficiale transmise către:

◊ Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR, https://portal.
afir.info/.

◊ Compania Națională de Investiții – CNI, https://www.cni.ro/.

◊ Fondul Român de Dezvoltare Socială, http://www.frds.ro/ 

• Date colectate în regim propriu de INCFC prin:

◊ Fișa de observație a spațiului așezământului cultural 

◊ Fișa de observație a evenimentelor culturale

◊ Fotografia documentară

◊ Interviuri semi-structurate și în adâncime cu reprezentanți ai 
administrațiilor locale și responsabili de cămine culturale
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Capitolul 7 – Resursele umane ale căminelor culturale: [#resurse_umane]

• Coloana referitoare la Responsabilul Căminului din fișa cartografică 
transmisă administrațiilor publice locale din mediul rural

• Date furnizate de Inspecția Muncii conform contractelor individuale de 
muncă pe coduri ocupaționale (COR) de cultură declarate și înregistrate 
de autoritățile publice locale în Registrul General de Evidență a 
Salariaților (platforma Reges – https://reges.inspectiamuncii.ro/)

• Numărul bibliotecarilor la nivel de unitate administrativ-teritorială 
(UAT) colectate de Institutul Național de Statistică prin chestionarul 
CULT.1 – Activitatea bibliotecilor, disponibile pe portalul INS – TEMPO 
Online (http://www.insse.ro/cms/files/chestionare/cult/CULT_1.pdf).

• Date colectate în regim propriu de INCFC prin:

◊ Interviuri semi-structurate și în adâncime cu reprezentanți ai 
administrațiilor locale și responsabili de cămine culturale

◊ Analiză de conținut pe documente oficiale ale administrațiilor publice 
locale.

◊ Fișa cartografică

Capitolul 8 – Activitatea culturală din mediul rural [#activitate]

• Date colectate în regim propriu de INCFC prin:

◊ Fișa de observație a spațiului așezământului cultural 

◊ Fișa de observație a evenimentelor culturale

◊ Fotografia documentară

◊ Interviuri semi-structurate și în adâncime cu reprezentanți ai 
administrațiilor locale și responsabili de cămine culturale

• Lista misiunilor Jandarmeriei Române la manifestări cultural-artistice, 
religioase, promoționale, etc. desfășurate în anul 2018 la nivel de  
UAT-urilor din mediul rural și estimarea dimensiunii publicului participant. 
Date furnizate de către Jandarmeria Română în urma unei solicitări 
oficiale a INCFC.

• Agendele culturale întocmite la nivelul consiliilor județene pentru 9 județe 
(Argeș, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Neamț, 
Olt și Vrancea). Date colectate în regim propriu de INCFC de pe site-urile 
consiliilor județene.

• Cheltuielile realizate prin platforma SICAP pentru „servicii evenimente 
culturale” în anul 2018, la nivel de UAT. Sistemul Electronic de Aplicații 
Achiziții Publice, https://www.e-licitatie.ro/pub.

• Activitatea așezămintelor culturale subordonate consiliilor județene în 
mediul rural. Date colectate în regim propriu de INCFC în urma unor 
solicitări oficiale trimise către 54 de centre județene de cultură și școli 
populare de arte și meserii.

• Reprezentațiile susținute în localități rurale de instituțiile teatrale din 
mediul urban. Date colectate în regim propriu de INCFC în urma unor 
solicitări oficiale trimise către 54 de instituții teatrale din mediul urban. 
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2. Contextualizare
În cadrul celor 8 capitole, Atlasul culturii inițiază un demers de 

recuperare conceptuală și istorică a rolului acestor așezăminte culturale. 
Studiul și-a propus să readucă în atenția publică problema așezămintelor 
culturale rurale, subliniind rolul esențial al culturii în viața comunităților. 
Am încercat să surprindem cât mai multe aspecte pornind de la istoricul 
așezămintelor culturale din mediul rural de la înființarea acestora și până 
în prezent, pentru ca ulterior să abordăm, rând pe rând, subiecte esențiale 
privitoare la starea culturii din mediul rural observate prin prisma 
căminelor culturale: bugetul alocat culturii, infrastructura fizică, starea 
acesteia și surse de finanțare pentru întreținere, personalul căminelor 
culturale și nu în ultimul rând activitatea culturală din mediul rural.

Pentru a oferi un suport contextual concret secțiunilor ulterioare, 
în următoarele pagini vom ilustra cazurile a cinci cămine culturale din 

mediul rural folosind informații culese în urma cercetării din teren. Fără 
a generaliza sau a trasa tipologii, studiile de caz prezentate aici sunt 
deopotrivă ilustrative și exploratorii, fiind concepute în primul rând 
cu scopul de a informa și rafina întrebările de cercetare ale studiului 
și alegerile metodologice ulterioare. Astfel, sunt scoase în evidență 
aspecte și particularități ce au condiționat metodologic desfășurarea 
acestui studiu și care justifică abordarea interdisciplinară a subiectului, 
cu metode mixte, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Pe de 
altă parte, aceste studii de caz oferă detalii importante pentru a înțelege 
cum funcționează în prezent unele cămine culturale din mediul rural și 
rolul acestora în comunitatea respectivă. În acest sens, sunt abordate 
aspecte legate de activitățile și evenimentele întreprinse în cămine, de 
participarea cetățenilor la astfel de evenimente și de proiectarea și 
întreținerea spațiului căminului.

Cazul 1
Căminul din comuna Călinești, județul Argeș, deservește 12 sate cu 

o populație totală de aproximativ 11000 de persoane.1 Este construit în 
anii ‘70 și, după 1990, a funcționat în continuare ca așezământ cultural 
(deseori fiind folosit ca discotecă), dar din 2000, autoritățile locale l-au 
închiriat unei croitorii. În 2007 intră din nou în subordinea Consiliului 
Local, cu funcție de cămin cultural, și este renovat (Foto 1). În prezent 
găzduiește la parter o sală de spectacole cu o capacitate de aproximativ 
300 de persoane, (Foto 2) dotată cu aparatură modernă de sonorizare și 
video, o sală mai mică pentru evenimente, o sală de depozitare, arhiva 
comunei, biblioteca comunală conectată la Biblionet și alte câteva birouri 
mici ale administrației locale. În plus, la parter, o cameră este închiriată 
unui coafor. Pe postul de referent, din 2007, este R., fost cadru didactic, 
recalificat în domeniul culturii. Activitățile și evenimentele desfășurate la 
cămin țin de comemorarea unor evenimente istorice şi culturale naționale, 
educație (în special pentru copii) și pregătire profesională, sărbători și 
concursuri cu specific local (Focul lui Sumedru, Flori de primăvară) și unele 
evenimente pentru celebrarea cetățenilor comunei (Jos pălăria pentru 
femei!, Aniversarea cuplurilor vârstnice). În trecut, autoritățile locale 
permiteau și organizarea petrecerilor private de nunți și botezuri, însă 
lipsa unei bucătării și apariția unor localuri-restaurant în apropiere au 
restrâns considerabil aceste activități la cămin.

1 Recensământul populației și al locuințelor din România, 2011, http://www.recensamantromania.
ro/wp-content/uploads/2014/01/rpl_2011_populatia-pe-categorii-de-localitati.xls

Foto 1. Căminul cultural din com. Călinești, jud. Argeș, vedere din exterior 
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La momentul vizitei din iulie 2019, foaierul căminului este încă decorat 
cu niște colaje create de copii cu ocazia sărbătorii Centenarului din 
decembrie 2018. Sala de spectacole are podeaua pe jumătate acoperită cu 
saltele, fiind pregătită pentru cursul săptămânal de Aikido, iar la etaj holul 
este folosit ca spațiu de expoziție pentru câteva dintre lucrările copiilor 
de la cursurile de pirogravură pe lemn și de pictură pe ouă sau piatră. În 
biroul doamnei R., o masă sprijină trofee și diplome ale grupului folcloric 
local „Chindia”, care este instruit de un solist vocal din localitate și de un 
instructor de dans dintr-un oraș vecin. Repetițiile se țin săptămânal, când 
nu sunt copiii în vacanțe. Grupul folcloric participă constant la concursuri, 
festivaluri și evenimente culturale – unele internaționale, dar majoritatea 
din comunele sau orașele vecine. Membrii sunt dotați cu costume populare 
specifice zonei muntenești, dar nu sunt toate complete – o parte sunt 
manufacturate la o întreprindere textilă de tradiție din zonă, dar altele au 
fost primite ca donație din partea unor Centre de Creație Județene, când 
au fost desființate.

Foto 2. Căminul cultural din com. Călinești, jud. Argeș, interiorul sălii mari.

R. susține că majoritatea activităților făcute pentru copii au fost 
întreprinse cu ajutorul cadrelor didactice din comună, în special din satul 
unde este căminul, dată fiind și legătura pe care R. a avut-o anterior cu 
școala. Selecția copiilor pentru grupul folcloric o face la școală și a aplicat 
și chestionare pentru a afla ce activități i-ar interesa pe copii. Totuși, 
participarea e în scădere, spune R., pentru că au apărut alternative de 
tipul after-school-urilor care îi păstrează pe copii în școală multe ore, 
contra cost, iar cadrele didactice, nemaiavând obligația de a se implica 
pro-bono în activitatea căminelor, merg unde sunt plătite. În plus, căminul 
are personalitate juridică, dar are o singură persoană angajată, ceea ce 
presupune un volum de muncă administrativă excesiv și complex pentru 
persoana care este în același timp responsabilă și cu organizarea, și cu 
punerea în practică a activității instituției. De asemenea, R. relatează 
că mai are unele responsabilități legate de evidența asistenței sociale 
în comună și uneori este solicitată și la primărie pentru alte sarcini 
administrative.

Căminul din Călinești are constant ușa deschisă, chiar și în zilele de 
week-end, dar pare izolat de activitatea, nevoile și posibilitățile cetățenilor 
comunei. Instituția păstrează o legătură mai puternică cu oamenii pe 
domeniul educației alternative / informale și culturale a copiilor, dar în 
rest pare să îndeplinească un rol mai degrabă pasiv în comunitate, în 
coagularea oamenilor în jurul unui centru. Simptomatic pentru acest aspect 
este probabil și evenimentul recent – Focul lui Sumedru – despre care 
referentul cultural intervievat detaliază că a fost organizat de autoritățile 
locale prin intermediul căminului cultural (cu personalitate juridică) ce a 
contractat un grup muzical și a amenajat un stand cu gustări gratuite 
pentru participanți. La eveniment au participat în jur de 500 de persoane în 
flux, dar mulți dintre cetățenii comunei au preferat să se adune în grupuri 
restrânse și să pornească fiecare câte un foc mai mic în zona lor, unele la 
doar câteva sute de metri de focul amenajat de cămin. Faptul că un singur 
cămin se adresează la 12 sate, care au aproximativ 11000 de locuitori în 
total, poate fi un factor important în această ecuație, ca și prezența unei 
singure persoane în administrarea instituției.

Cazul 2
Puțin mai la Nord, în comuna Cristian din județul Brașov, funcționează un 

cămin într-o clădire-monument istoric, construită la începutul secolului XX de 
către comunitatea (în special de etnie germană) din localitate. Comuna este 
în continuă creștere demografică (aproximativ 4500 de locuitori) și financiară 
în ultimii ani, devenind gazdă multor tineri și familii ce migrează dinspre 
municipiul din apropiere. Așezământul cultural din Cristian a folosit de-a lungul 

timpului pentru adunările, balurile și petrecerile sașilor, ca spital în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial, ca refugiu pentru ocupanții ruși și ulterior drept 
cămin cultural, începând cu anii ‘50. Acum aparține comunității de sași, însă 
a fost concesionat cu drept de uz către autoritățile locale. Clădirea are o sală 
mare de spectacole cu o capacitate de aproximativ 500 de persoane (Foto 3), 
bucătărie utilată de curând cu „aparatură performantă”, după cum o descrie 
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administratorul așezământului, și câteva camere de depozitare și pentru uzul 
artiștilor. Curtea oferă, de asemenea, un spațiu amplu, de aproximativ 1500 m2, 
pentru desfășurarea de evenimente în aer liber (Foto 4).

Autoritățile locale2 nu au angajat o persoană responsabilă pe post de 
referent cultural, însă există un „city-manager” al comunei și un administrator 
al domeniului public care își împart responsabilitățile în instituție. Activitatea 
căminului constă în special în evenimente adresate întregii comunități: baluri 
tematice (Balul Zoritorilor, al sașilor, al clătitelor, al pensionarilor, al pompierilor, 
al pescarilor), sărbători locale (Roaina, la trecerea de la iarnă la primăvară), 
seri de film, teatru sau circ, dar și petreceri private pentru nunți sau botezuri. 
Însă evenimentul central al căminului în ultimii nouă ani, C’Art Fest, un festival 
de artă și cultură organizat cu ajutorul autorităților locale și al unei asociații 
de cetățeni ai comunei, avându-l ca președinte onorific pe city manager-ul, 
care, de altfel, a inițiat festivalul. Alături de autoritățile locale și asociație au 
fost atrași de-a lungul anilor mai mulți sponsori privați ce susțin desfășurarea 
evenimentului.

Festivalul durează opt zile pe an și, din informațiile organizatorilor, adună 
până la 30.000 de oameni în flux – o parte localnici, dar cea mai mare parte 
sunt persoane din orașele vecine și din restul țării. Festivalul începe în fiecare an 
cu o paradă care traversează întreaga comună „din Dealul Bisericuței și până 
la Sala Mare [denumirea locală a căminului], pe Strada Lungă, care, istoric 
vorbind, delimita comunitatea săsească de cea românească […] Simbolic, noi 
vrem să unim aceste comunități, să adunăm oamenii din toate părțile” (O., 
reprezentant P.R. al festivalului). Activitățile desfășurate în timpul festivalului 
includ piese de teatru, concerte, lansări de carte, vizionări de film, dar și ateliere 
cultural-artistice și educative pentru copii – pictură pe țigle vechi ale caselor, 
fotografie, cursuri de cercetași – iar spațiul de desfășurare a evenimentelor s-a 
extins în fiecare an și în alte locuri cu însemnătate din localitate. De asemenea, 
dincolo de implicarea autorităților locale, organizarea evenimentului este 
asigurată de copii și adolescenți voluntari, în principal din localitate. 

Localitatea mai deține un centru cultural, dotat cu bibliotecă conectată la 
Biblionet Acesta este mai mic și găzduiește mai degrabă întruniri de informare 
publică, ședințe de consiliu local sau cursuri de sprijin și formare profesională 
pentru adulți. A., city manager-ul, menționează un al treilea cămin cultural 
– „al românilor” – care este însă în paragină, fiindcă, susține el, a fost donat 
bisericii în perioada comunistă, așa încât să nu-i fie schimbată destinația, dar 
de atunci nu s-a mai investit în el și autoritățile locale nu au reușit să ajungă la 
o înțelegere cu biserica pentru a-l prelua măcar în concesiune. 

Ce e de remarcat în acest caz este faptul că activitatea căminului din 
Cristian păstrează o serie de repere comunitare tradiționale locale, rezervând  

2 Legea 215/2001 a administrației publice locale, S2, Art. 23: 1) „Autoritățile administrației 
publice prin care se realizează autonomia locală în comune, orașe și municipii sunt consiliile 
locale, comunale, orășenești și municipale, ca autorități deliberative, și primarii, ca autorități 
executive”, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/79638

Foto 4. Căminul cultural din com. Cristian, jud. Brașov, vedere din curte.

Foto 3. Căminul cultural din com. Cristian, jud. Brașov, vedere din interiorul 
sălii mari.

câte un bal sau o seară specială pentru diverse grupuri sociale ale comunității, 
dar susține și activități menite să reunească toți cetățenii în jurul instituției 
și să promoveze, cel puțin la nivel simbolic, coeziunea comunității. Reușește 
astfel să rămână totodată un păstrător și promotor al culturii și tradiției 
locale, dar și un centru comunitar adaptat preferințelor și nevoilor actuale ale 
cetățenilor. Trebuie reținut și aportul voluntarilor și al comunității, în general, 
după cum observă chiar city manager-ul din Cristian: „starea căminului și a 
evenimentelor culturale ține de comunitate: cât de unită e, cât de activă e și 
nu în ultimul rând și de migrație și de dimensiunea ei. De obicei lumea pleacă 
de la sat la oraș, în Cristian e invers, lumea se mută aici”. Nu în ultimul rând, 
este remarcabil și sprijinul financiar al partenerilor privați care suplimentează 
investițiile autorităților locale.



19

Metodologie și contextualizare

Cazul 3 
La câteva zeci de kilometri mai spre est, în același județ, se află comuna 

Șercaia, cu trei sate aparținătoare și câte un cămin cultural în fiecare dintre ele. 
La fel ca în Cristian, nici aici nu există o persoană responsabilă anume pentru 
activitatea căminelor culturale, această datorie fiind împărțită între viceprimar 
și ofițerul de stare civilă. Primarul comunei, P., susține că nu există resurse 
financiare pentru o persoană dedicată doar activității căminelor culturale 
și că aceasta „nu e de neglijat”, dar că în ultimii ani a considerat prioritară 
infrastructura de bază – apă, canalizare, străzi. Astfel, cele trei cămine sunt 
în cea mai mare parte a timpului închise, fiind utilizate rareori pentru câte un 
parastas sau o petrecere de botez mai restrânsă. Doar în căminul din satul de 
reședință a comunei se mai desfășoară din când în când „ședințe de informare 
a oamenilor și dezbateri pe teme care îi privesc pe cetățeni”, fiind de fapt o sală 
mai mare a clădirii primăriei. Aceasta este dotată cu mobilier relativ nou, scenă 
mare și o serie de instrumente muzicale folosite în trecut de o trupă locală. Are 
o cameră de proiecție de film, însă nu mai are aparatura necesară (Foto 5). 

Comuna Șercaia este situată pe un drum județean de trafic intens și 
cu puține alternative de ocolit. Cu toate acestea, celelalte două sate din 
administrarea sa sunt relativ izolate, cu acces pe câte un singur drum, la 
momentul vizitei unul dintre ele fiind în reabilitare în urma unei furtuni. În 
acest sat – Hălmeag – și căminul este mai deteriorat, iar viceprimarul admite 
că arată așa cum arăta și în urmă cu 30-40 de ani (Foto 6). Clădirea este totuși 
solidă, însă sunt infiltrații prin acoperiș, încălzirea se face cu două sobe de 
fontă în stare avansată de degradare, iar două dintre camerele de depozitare 
ale clădirii sunt inutilizabile din cauza degradării. Sala mare, în care încap în jur 
de 50-80 de persoane, este dotată cu scenă și cu o gradenă pentru proiectarea 
filmelor, însă lipsește aparatura, iar mobilierul este la fel de vechi și deteriorat 
ca restul clădirii. Pe ușa exterioară este un lacăt pe care îl descuie viceprimarul 
doar dacă vreun cetățean are nevoie de spațiu pentru un parastas.

În satul Vad s-a investit în cămin în ultimul timp, a fost schimbat tavanul, 
ferestrele acum sunt de termopan (Foto 7) și bucătăria este încă dotată cu 
un cuptor cu plită de fontă mare (2x3 m) pe lemne, însă nu mai există meșter 
priceput să îl încălzească. Ultima utilizare a căminului a fost ca secție de 
votare, în restul timpului fiind încuiat la fel ca și celelalte două cămine. Doar 
una din camerele de depozitare de la etaj este folosită, fiind dată în chirie către 
un operator de televiziune și internet care își depozitează acolo aparatura. 

Primarul și ofițerul de stare civilă din Șercaia povestesc că în trecut erau mai 
multe activități la căminele culturale din comună, în special la cel din satul de 
reședință: spectacol anual de Bobotează cu interpreți de muzică populară „de 
primă mână”, ziua comunei, festivalul „Poiana narciselor”, au mai fost și câteva 
piese de teatru în Șercaia, dar și campanii electorale. Treptat, însă, bugetul nu a 
mai permis astfel de cheltuieli și au renunțat la organizarea acestor evenimente. 

Foto 5.  Căminul cultural din com. Șercaia, jud. Brașov, satul Șercaia, 
vedere din interiorul sălii mari.

Foto 6. Căminul cultural din com. Șercaia, jud. Brașov, satul Hălmeag, 
vedere din interiorul sălii mari.

Foto 7. Căminul cultural din com. Șercaia, jud. Brașov, satul Vad,  
vedere din interiorul sălii mari.
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Așadar, este de remarcat aici că, deși infrastructura există, acest lucru 
nu e de ajuns. Primarul declară că, pe lângă lipsa resurselor financiare, este 
esențial „omul potrivit […] care organizează și în jurul căruia pivotează 
totul”. Este esențială însă și finanțarea activității, iar în lipsa unui program 
cultural minimal, căminele culturale din această comună sunt reduse la 

funcția de spațiu pentru parastase sau secție de votare, în restul timpului 
fiind închise și degradându-se încet, dar sigur, odată cu această degradare 
materială erodându-se și interesul cetățenilor pentru aceste spații și 
potențialul lor rol în comunitate.

Cazul 4 
Examinând o altă situație, ajungem în comuna Cernat din județul Covasna, 

cu o populație de aproximativ 4000 de locuitori, majoritatea de etnie 
maghiară. Comuna are patru sate, patru cămine culturale aferente, dar și 
două centre multifuncționale sătești în două sate, o universitate populară, 
un muzeu etnografic, precum și un conac monument istoric renovat recent 
pentru a folosi drept sală de repetiții și reprezentații pentru ansamblul de 
dans al comunei. Dacă la numărătoare situația pare excelentă, perspectiva 
practică este mai nuanțată. Cele două centre multifuncționale sătești sunt 
construite recent, au o sală de conferință pentru aproximativ 30-50 de 
persoane și diverse alte camere ce pot fi folosite și pentru cazare. Niciunul 
dintre cele două centre nu a fost folosit în ultimul an, în afară de funcția 
de secție de votare. 

Dintre cele patru cămine culturale, cel din satul de reședință, construit 
între 1941 și 1943, este închis de mai bine de zece ani, fiind într-o stare 
avansată de degradare. Autoritățile locale susțin că au depus un proiect 
de finanțare pentru renovarea clădirii la MADR (Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării rurale), a fost aprobat în 2008, dar banii nu au mai ajuns 

niciodată. În consecință, activitățile culturale se țin în biblioteca comunală 
(Foto 8 și 9). De coordonarea activității culturale se ocupă A., fost profesor 
de geografie și apoi director de cămin, fără studii de perfecționare în 
cultură, dar cu experiență de aproape 20 de ani în domeniu. A. are în 
responsabilitate și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din comună 
și, atunci când lipsește secretara, preia și din atribuțiile dumneaei. 

În satul de reședință a comunei, A. susține activitatea culturală cu 
ajutorul unui ansamblu de dansuri populare, o formație corală bărbătească 
și un grup de fluierași. El însuși conduce corul bărbătesc și îl însoțește la 
evenimente pentru că „dacă nu merge la spectacole, se duce, moare”. De 
ansamblu se ocupă un instructor din localitate, iar de fluierași, un cuplu de 
profesori din orașul din apropiere. Săptămânal, în ziua de luni, un grup de 
femei din sat se întâlnește la bibliotecă după-amiaza pentru atelierul „Mâini 
sârguincioase”. Anual, la biblioteca și muzeul din comună, A. organizează 
expoziții cu operele de artă ale copiilor de la cele două școli gimnaziale 
din localitate. De asemenea, tot cu ajutorul muzeului, susține evenimente 
culturale precum întâlnirea grupurilor vocale din patru județe și întâlnirea 

Foto 8 și 9. Căminul cultural închis și biblioteca ce îl suplinește, com. Cernat, jud. Covasna.
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formațiilor de dans popular din cinci județe vecine. Tot în acest sat se 
organizează și tabere de creație cu artiști naționali și internaționali, însă 
spațiul de lucru folosit este sala de sport comunală. 

În fiecare din celelalte sate există un alt responsabil cu care A. ține 
legătura constant. Spre deosebire de situația din satul de reședință 
al comunei, clădirile celorlalte trei cămine sunt deținute, în urma 
retrocedărilor, de parohiile reformate din localitate, iar persoanele 
responsabile de activitatea culturală și de întreținere sunt preoții. Aceștia 

au reușit să conserve și chiar să îmbunătățească pe alocuri infrastructura 
existentă, cu ajutorul parohiilor și al unor asociații private și ONG-
uri internaționale, pe filieră confesională. În Cernatul de sus, satul cu o 
populație de aproximativ 400 de persoane, aflat în nordul comunei, 
parohia a concesionat la rândul ei clădirea căminului către o asociație 
condusă de preoții parohiei reformate. Așezământul este renovat și bine 
întreținut, a fost adaptat în așa fel încât în incintă funcționează un cabinet 
stomatologic privat, un cabinet de consiliere psihologică privat și un atelier 

Foto 10 și 11. Căminul cultural din satul Cernatul de sus, com. Cernat, jud. Covasna. Vedere din exterior și din interiorul sălii mari.

Foto 12 și 13. Căminul cultural din satul Icafalău, com. Cernat, jud. Covasna. Sala parohială și scena din sala de festivități.
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de artizanat susținut de un cadru didactic. Are, de asemenea, o sală mare 
pentru spectacole ce poate adăposti aproximativ 200-250 de persoane, iar 
cele mai frecvente activități desfășurate aici sunt baluri tematice locale, 
petreceri ale comunității (de anul nou) sau private (botezuri, în principal), 
iar la momentul vizitei se desfășura o activitate de intabulare a terenurilor 
din sat, cetățenii fiind chemați să-și oficializeze actele cu ajutorul unor 
reprezentanți ai autorităților locale (Foto 10 și 11). 

În Icafalău, satul cu o populație de aproximativ 300 de persoane3, aflat 
în nord-estul comunei, căminul cultural nu este renovat recent, dar este bine 
întreținut. Capacitatea sălii mari este de aproximativ 50-70 de persoane, 
aceasta fiind dotată cu scenă și recuzită pentru teatru de păpuși. Căminul 
mai are o sală mai mică ce este amenajată pentru predicile preotului 
reformat, sală folosită în acest scop mai ales iarna, fiind mai ușor de încălzit 
decât biserica (Foto 12 și 13). Căminul este folosit săptămânal pentru 
activități restrânse, mai degrabă ca loc de întâlnire a localnicilor mai activi, 
iar la sărbătorile mai mari este folosit de comunitate ca loc de petrecere.

În partea opusă a comunei, căminul satului Albiș4 este tot în 
proprietatea parohiei, dar este mai rar folosit. Preotul din sat, membru în 

3 Recensământul populației și al locuințelor din România, 2011, http://www.
recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2014/01/rpl_2011_populatia-pe-categorii-de-
localitati.xls

4 Satul are o populație de aproximativ 400 de persoane conform recensământului din 2011, 
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2014/01/rpl_2011_populatia-
pecategorii-de-localitati.xls

grupul coral bărbătesc condus de A., ține căminul mai mult închis, ultima 
dată fiind folosit la o ședință a prezbiterilor sătești. Clădirea mai este 
folosită și pentru serbările școlare, un bal în primăvară, zilele vârstnicilor și 
unele petreceri private, restrânse. Prezintă semne de degradare, însă este 
întreținută și, cu ajutor din partea unei fundații olandeze, fosta cameră 
de proiecție a fost transformată într-o bucătărie utilată în 2005 (Foto 14 
și 15). O altă cameră a căminului este închiriată către un magazin mixt, 
care însă a fost închis în 2017. 

Important de notat în cazul acestei comune este implicarea Bisericii 
Reformate locale în activitatea căminului cultural care primește astfel 
un rol mai degrabă de centru comunitar decât de instituție pentru 
promovarea culturii. De asemenea, este relevantă în acest context 
și presiunea nevoii de prezervare a identității etnice minoritare ce se 
resimte în mobilizarea comunității de a întreprinde activități culturale 
și de a întreține și păstra active așezămintele care le facilitează aceste 
activități. În satul de reședință a comunei, activitatea sugerează că spațiul 
instituției e important, dar și mai importantă este implicarea persoanei 
care coordonează viața culturală a localității. Căminul cultural există 
aici ca instituție educațională și cultural-artistică în măsura în care A. 
reușește să îi păstreze organizați pe cetățeni în jurul unei concepții despre 
relevanța practicii culturii.

Foto 14 și 15. Căminul cultural din satul Albiș, com. Cernat, jud. Covasna. Sala mare și bucătăria dotată în 2005.
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Cazul 5 
Ultimul caz exemplificat în această secțiune este al satului Lunca 

Câlnicului, din comuna Prejmer, județul Brașov. Localitatea are un 
cămin cultural amenajat în clădirea în care în trecut coexistau, pe lângă 
cămin, și primăria, băcănia și cabinetul veterinar al satului. Clădirea fost 
modificată în mai multe rânduri, așa încât funcțiunile camerelor mai mici 
au fost schimbate ca să deservească noul cămin cultural. Clădirea a fost 
concesionată de către autoritățile locale către parohia ortodoxă locală, 
iar parohia, la rândul ei, s-a asociat cu o firmă privată de organizare de 
evenimente și catering. Astfel, căminul cultural din Lunca Câlnicului este 
în momentul de față administrat de către directorul firmei de evenimente 
și catering, fost dansator și ospătar, fără studii în domeniul culturii, dar 
pasionat de acest domeniu. 

În acest context, activitatea principală a căminului cultural din Lunca 
Câlnicului este reprezentată de petreceri de nunți, botezuri, parastase 
sau diverse aniversări. Pe lângă aceste evenimente, căminul este deschis 
fără taxă pentru serbările școlare și repetițiile trupei de dans a școlii, 
dar și pentru activități comunitare deliberative, precum alegerea bacilor 
primăvara. D., administratorul, achită o chirie către autoritățile locale și, 
cu acordul acestora, a investit în extinderea sălii mari a căminului, așa 
încât să poată adăposti 200 de persoane, precum și în dotarea căminului 

cu mobilier nou, veselă și aparatură pentru bucătărie (Foto 16 și 17). 
Totodată, D. susține că participă cu firma sa la evenimentele culturale 
desfășurate la nivelul comunei de care aparține satul, dar explică și că 
așezământul cultural pe care îl administrează nu are vreun rol în aceste 
evenimente.

Luând cele de mai sus în considerare, rolul practic al căminului 
cultural în comunitatea din Lunca Câlnicului este mai degrabă de sală de 
evenimente private și uneori comunitare. Chiar dacă elevii au acces gratuit 
pentru repetițiile trupei de dans, instituția căminului în această localitate 
ar putea fi descrisă mai bine ca o instituție privată și nu una publică.  
Așadar, rolul căminului cultural în mediul rural, așa cum se poate releva 
din exemplele anterior prezentate, nu poate fi construit independent de 
activitatea autorităților locale și de implicarea cetățenilor. În situațiile 
prezentate, căminul este folosit deopotrivă cu rol educativ, de păstrare 
și promovare a culturii, ca instituție gazdă și instituție de spectacole, dar 
și ca spațiu comunitar pentru întâlniri deliberative, petreceri private sau 
evenimente religioase, în fiecare caz unul sau mai multe din aceste roluri 
ale căminului cultural fiind mai pregnant.

Foto 16 și 17. Căminul cultural din satul Lunca Câlnicului, com. Prejmer, jud. Brașov. Extensia nouă a sălii mari și bucătăria.
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Am văzut în aceste prime pagini cinci cazuri din comune diferite 
din regiunile Centru și Sud ale României. Cazurile nu sunt categorii 
reprezentative la nivel național, ci sunt prezentate aici tocmai pentru a 
scoate în evidență varietatea și complexitatea situațiilor întâlnite pe 
parcursul documentării calitative, precum și dificultatea de a generaliza 

argumentele bazate pe aceste date în lipsa coroborării lor cu rezultatele 
investigației cantitative. Prin urmare, este necesar ca la acest punct să 
detaliem bazele metodologice ale acestui studiu înainte de a intra în 
amănuntele fiecăruia din cele 8 capitole tematice.

3. inventar de termeni
Pentru o înțelegere mai clară a analizelor, dar și din pricina unor confuzii 

semantice perpetuate în actele normative sau în documentele autorităților 
locale, propunem următorul glosar de termeni organizați tematic și 
alfabetic:

3 1  Instituție și personal
Așezământ cultural din mediul rural / cămin cultural – Persoană 

juridică de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare și 
finanțare, care desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și 
de educație permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, 
cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului la informație1. De-a 
lungul volumului, este folosit atât termenul de „cămin cultural” cât și cel 
de „așezământ cultural din mediul rural” pentru a ne referi la căminele 
culturale din mediul rural aflate în subordinea autorităților publice locale.

Cămin cultural activ – Căminul cultural care a desfășurat sau găzduit 
cel puțin o activitate culturală în anul de referință (2018)

Cămin cultural inactiv – Căminul cultural care nu a desfășurat sau 
găzduit nicio activitate culturală în anul de referință (2018)

Fișă de post – Documentul întocmit de către superiorul ierarhic al 
personalului aflat in subordine, in care sunt precizate sarcinile si atribuțiile 
ce revin titularilor de post.2

Funcția de încadrare – Funcția pe care responsabilul de cămin cultural 
o ocupă conform organigramei autorității publice locale. 

Organigramă – Este definită aici ca documentul oficial prin care este 
redată schematic Administrația Publică Locală în toate detaliile organizării, 
subordonării și ale legăturilor dintre compartimentele din cadrul acesteia.

Responsabilul de cămin – Este înțeles în acest studiu ca persoana care 
administrează așezământul cultural atât în ce privește clădirea, cât și 
instituția și activitățile culturale întreprinse. 
1 OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 

culturale, Art. 2, alin 1, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022 
2 Procedură privind întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post pentru personalul 

propriu al ministerului muncii, familiei și protecției sociale și conducerea instituțiilor 
subordonate, p4  http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Intranet-Informatii_
Utile/Proceduri/Resurse%20Umane/procedura%201%20FISA%20DE%20POST.pdf

Standard ocupațional (SO) – Este documentul care precizează 
competențele și nivelul calitativ asociat rezultatelor activităților 
specifice unei ocupații. Standardul ocupațional reprezintă descrierea 
activităților profesionale desfășurate și reflectă abilitatea, autonomia și 
responsabilitatea de a îndeplini cu succes sarcinile cerute în cadrul unei 
ocupații, precum și aplicarea cunoștințelor, abilităților și înțelegerii în cadrul 
ocupației. SO este un instrument național de referință care cuprinde și 
elemente referitoare la activitățile și condițiile de învățare stabilite într-un 
program de educație și formare profesională, pe baza căruia o persoană 
dobândește cunoștințele și deprinderile necesare pentru a îndeplini cu 
succes sarcinile unei ocupații cerute de piața muncii. Așadar, prin SO se 
stabilește legătura dintre cerințele pieței muncii, exprimate prin deprinderile 
și competențele necesare practicării unei ocupații, și elementele definitorii 
ale ocupației și formării profesionale, exprimate prin cunoștințe, nivel 
de calificare, nivel educațional, plan și programă de educație și formare 
profesională (teoretică și practică), condiții de acces etc., în condiții de 
asigurare a calității sistemului.3

3 2 Organizare administrativ-teritorială
Aparatul de specialitate al primarului este condus de primar, format din 

funcționari publici și personal contractual, structurat pe compartimente 
care sprijină primarul în exercitarea funcției sale executive4.

Autoritățile publice locale se referă atât la autoritățile deliberative – 
consilierii locali – cât și la autoritățile executive – primarul, vice-primarul și 
aparatul de specialitate al primăriei5.

Buget local – Documentul prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare 
an veniturile și cheltuielile unităților administrativ-teritoriale.6

3 Ordin 3712/1.721/2018 din 21 mai 2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, 
validare, aprobare și gestionare a standardelor ocupaționale și a modelului de standard 
ocupațional, Anexa 1, http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Legislatie/
Munca/2018/O1721-2018_standarde_ocupationale.pdf

4 Legea administrației publice locale 215/2001, revizuită, Cap III, Art. 61, http://legislatie.just.
ro/Public/DetaliiDocument/214333

5 Legea administrației publice locale 215/2001, revizuită, Cap I, Art. 23. http://legislatie.just.ro/
Public/DetaliiDocument/214333

6 Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, http://legislatie.just.ro/Public/
DetaliiDocument/73527.
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Colectivitate locală – Totalitatea locuitorilor din unitatea 
administrativ-teritorială7.

Comuna – Unitate administrativ-teritorială care cuprinde populația 
rurală unită prin comunitate de interese și tradiții, fiind alcătuită din 
unul sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, sociale, 
culturale, geografice și demografice8. Prin organizarea comunei se asigură 
dezvoltarea economică, social-culturală și gospodărească a localității 
rurale. Localitățile componente ale unei comune sunt: Satul reședință a 
comunei (în general satul eponim comunei n.r.); Satul-reședință este satul 
în care își au sediul organele de conducere ale comunei (clarificare prin 
Legea nr. 2/1968 republicată în anul 1981); Alte sate (dacă este cazul n.r.) 

• unitate administrativ teritorială alcătuită din unul sau mai multe sate 
care cuprind populație rurală9. 

• unitate administrativ-teritorială de bază care cuprinde populația rurală 
reunită prin comunitatea de interese și tradiții, alcătuită din unul sau 
mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, 
geografice și demografice. Satele în care își au sediul autoritățile 
publice ale comunei sunt sate reședință10.

Consiliul Local – Consilii comunale, orășenești, municipale și consiliile 
subdiviziunilor administrativ teritoriale ale municipiilor.11

Județul – Unitate administrativ-teritorială complexă, alcătuită din orașe 
și comune12.

Localitate – Formă de așezare stabilă a populației în teritoriu, alcătuind 
un nucleu de viața umană, cu structuri și mărimi variabile, diferențiate în 
funcție de specificul activităților de producție dominante ale locuitorilor, 
caracteristicile organizării administrativ-teritoriale, numărul de locuitori, 
caracterul fondului construit, gradul de dotare social-culturală și de 
echipare tehnico-edilitară13. În funcție de specificul și de ponderea activității 
economice dominante, de numărul de locuitori, caracterul fondului 
construit, densitatea populației și a locuințelor, de nivelul de dotare social-
culturală și de echipare tehnică localitățile se împart în două mari grupe: 
localități urbane și localități rurale.

7 Legea administrației publice locale 215/2001, revizuită, http://legislatie.just.ro/Public/
DetaliiDocument/214333

8 Conform Legii 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, http://
legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/46045

9 Idem.
10 Legea 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea 

a IV-a Rețeaua de localități, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29780
11 Legea administrației publice locale 215/2001, revizuită, http://legislatie.just.ro/Public/

DetaliiDocument/214333
12 Conform Legii 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, http://

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/46045 
13 Legea 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea 

a IV-a Rețeaua de localități, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29780 

Localitate rurală (sat) – Localitate în care: a) majoritatea forței de 
muncă se află concentrată în agricultură, silvicultură, pescuit, oferind 
un mod specific și viabil de viață locuitorilor săi, și care prin politicile de 
modernizare își va păstra și în perspectivă specificul rural; b) majoritatea 
forței de muncă se află în alte domenii decât cele agricole, silvice, piscicole, 
dar care oferă în prezent o dotare insuficientă necesară în vederea 
declarării ei ca oraș și care, prin politicile de echipare și de modernizare, 
va putea evolua spre localitățile de tip urban14.

Municipiul – Nivel de dezvoltare a unui oraș care are un număr mai mare 
de locuitori, o însemnătate deosebită în viața economică, social-politică 
și cultural-științifică a țării, sau care are condiții de dezvoltare în aceste 
direcții15. Localitățile componente (ca unități administrativ-teritoriale 
distincte) ale unui municipiu sunt: Localități componente ale municipiului: 
localitatea eponimă municipiului, alte localități; Comune suburbane ale 
municipiului cu satele lor componente: satul reședință a comunei, alte sate; 
Sate ce aparțin municipiului;

Orașul – Centru de populație mai dezvoltat din punct de vedere 
economic, social-cultural și edilitar gospodăresc16. Localitățile componente 
(ca unități administrativ-teritoriale distincte) ale unui oraș sunt: Localități 
componente ale orașului: localitatea eponimă orașului, alte localități; 
Comune suburbane ale orașului, cu satele lor componente: satul reședință 
a comunei, alte sate; Sate ce aparțin orașului;

Regiunea de dezvoltare – În anul 2004 s-au creat Regiunile de dezvoltare 
ale României, entități fără personalitate juridică, folosite pentru atragerea 
fondurilor de investiții europene și pentru raportări statistice17. 

Rețea de localități – Totalitatea localităților de pe un teritoriu 
(național, județean, zonă funcțională) ale căror existență și dezvoltare sunt 
caracterizate printr-un ansamblu de relații desfășurate pe multiple planuri 
(economice, demografice, de servicii, politico-administrative etc.). Rețeaua 
de localități este constituită din localități urbane și rurale18.

Spațiu rural – Sate, sate aparținătoare orașelor, precum și zone 
periurbane aparținătoare orașelor și municipiilor.19 

14 Idem.
15 Conform Legii 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, http://

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/46045 
16 Idem.
17 Zeno BOGDĂNESCU, Gabriel PASCARIU (Coord.), Studiu de fundamentare în vederea actualizării 

PATN – Secțiunea Rețeaua de Localități - Etapa I - Rețeaua de localități în context național și 
european, Universitatea de arhitectură și urbanism Ion Mincu, București, 2013, p. 43

18 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, http://legislatie.just.ro/Public/
DetaliiDocument/29453 

19 Hotărârea Guvernului 890/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
577/1997 privind pietruirea, reabilitarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 
și alimentarea cu apă a satelor, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73475 
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• se definește prin componenta teritorială și caracteristici dominante20. 
Componenta teritorială a spațiului rural are în vedere zona geografică 
interioară și / sau de coastă, aparținând fondului funciar al României, 
cuprinzând terenuri cu destinație agricolă, forestieră și / sau aflate 
permanent sub ape, precum și cele intravilane, așa cum sunt prevăzute 
în cuprinsul art. 2 lit. a), b), c) și d) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Zona geografică 
definită anterior va corespunde spațiului rural dacă sunt dominante, 
individual sau cumulativ, următoarele caracteristici: 
◊ populația locală este sub nivelul de 5.000 de locuitori.
◊ majoritatea terenurilor sunt utilizate pentru:

 – activități economice de producție și valorificare a producției 
agricole, silvice, piscicole și de acvacultură, precum și activități 
de protecție și conservare a mediului;

 – activități economice neagricole: meșteșugărești și de mică 
industrie, pentru prelucrarea și valorificarea materiilor prime 
preponderent locale, artizanat, servicii și alte asemenea; 

 – activități economice de agrement și turism;
Teritoriu periurban – Suprafața din jurul municipiilor și orașelor, 

delimitată prin studii de specialitate, în cadrul căreia se creează relații de 
independență în domeniul economic, al infrastructurii, deplasărilor pentru 
muncă, asigurărilor cu spații verzi și de agrement, asigurărilor cu produse 
agroalimentare etc.

Teritoriul administrativ al localității – Suprafața constituită din suprafața 
agricolă (teren arabil, pășuni, fânețe, vii și livezi), suprafața fondului 
forestier, suprafața ocupată de construcții și amenajări de infrastructură 
(căi de comunicație, echipare energetică, lucrări de gospodărire a apelor), 
bălți și suprafața aferentă intravilanului (construcții și amenajări), a 
căror carte funciară sau alte evidențe funciare au aparținut localității 
respective la data intrării în vigoare a Legii nr. 2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului României21; 

• suprafața delimitată de lege, reprezentând suprafața totală a 
teritoriilor localităților componente22.

Teritoriul metropolitan – Suprafață situată în jurul marilor aglomerări 
urbane, delimitată prin studii de specialitate, în cadrul căreia se creează 

20 Ordinul Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale nr. 173/2004 privind definirea și 
caracterizarea noțiunii de spațiu rural, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51146, 
Ordinul Ministerul Administrației și Internelor nr. 160/2004 privind definirea și caracterizarea 
noțiunii de spațiu rural, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51148  Ordinul Ministerul 
Integrării Europene nr. 93/2004 privind definirea și caracterizarea noțiunii de spațiu rural, http://
legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51149. 

21 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, http://legislatie.just.ro/Public/
DetaliiDocument/29453 

22 Legea 162/2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, Art. 1, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130071 

relații reciproce de influență în domeniul căilor de comunicație, economic, 
social, cultural și al infrastructurii edilitare23. 

Unitatea Administrativ-Teritorială – Unitate administrativă (municipiu, 
oraș, comună) cu Consiliu Local ales și cu autonomie administrativă24 . 

• Comune, orașe și județe; în condițiile legii, unele orașe pot fi declarate 
municipii25; potrivit legii unitățile administrativ-teritoriale sunt 
comunele, orașele și județele. Unitățile administrativ-teritoriale 
de bază sunt orașele și comunele care cuprind una sau mai multe 
localități26.

Zonă defavorizată – Arii geografice strict delimitate teritorial, care 
îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții27:

• au structuri productive monoindustriale care în activitatea zonei 
mobilizează mai mult de 50% din populația salariată;

• sunt zone miniere în care personalul a fost disponibilizat prin concedieri 
colective în urma aplicării programelor de restructurare;

• în urma lichidării, restructurării sau privatizării unor agenți economici 
apar concedieri colective care afectează mai mult de 25% din numărul 
angajaților care au domiciliul stabil în zona respectivă;

• rata șomajului depășește cu 25% rata șomajului la nivel național;
• sunt lipsite de mijloace de comunicație și infrastructura este slab 

dezvoltată.
Zonă metropolitană – Asociația de dezvoltare intercomunitară 

constituită pe baza de parteneriat între capitala României sau municipiile 
de rangul I și unitățile administrativ-teritoriale aflate în zona imediată28. 

• zonă constituită prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între 
mările centre urbane (capitala României și municipiile de rangul i) și 
localitățile urbane și rurale aflate în zona imediată, la distanțe de până 
la 30 km, între care s-au dezvoltat relații de cooperare pe multiple 
planuri.29

23 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, http://legislatie.just.ro/
Public/DetaliiDocument/29453 

24 Zeno BOGDĂNESCU, Gabriel PASCARIU (Coord.), Studiu de fundamentare în vederea actualizării 
PATN – Secțiunea Rețeaua de Localități - Etapa I - Rețeaua de localități în context național și 
european, Universitatea de arhitectură și urbanism Ion Mincu, București, 2013, p. 43

25 Legea administrației publice locale 215/2001, revizuită, http://legislatie.just.ro/Public/
DetaliiDocument/214333

26 Legea 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea 
a IV-a Rețeaua de localități, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29780

27 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, http://legislatie.just.ro/Public/
DetaliiDocument/29453 

28 Legea administrației publice locale 215/2001, revizuită, http://legislatie.just.ro/Public/
DetaliiDocument/214333

29 Legea 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea 
a IV-a Rețeaua de localități, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29780 
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3 3 Surse și programe de finanțare
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) este instituția 

care a instrumentat și implementat mai multe programe de finanțare 
nerambursabilă, acordate de către Uniunea Europeană României: 
Programul SAPARD (derulat între anii 2000 și 2006, perioada de preaderare 
la UE), Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (implementat 
imediat după aderarea la UE), dar și Programul Național de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020 (implementat în prezent de către agenție). AFIR își 
desfășoară activitatea în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41 
din 18 iunie 2014, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți 
pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), aprobată prin Legea 43 din 
17 martie 2015. AFIR este constituită din 13 direcții specializate la nivel 
central, din 8 Centre Regionale și din 41 de Oficii Județene. Niciuna dintre 
structurile teritoriale ale Agenției nu deține personalitate juridică.

Compania Națională de Investiții (CNI) este instituția înființată prin 
Ordonanța 25/2001, societate comercială pe acțiuni, sub autoritatea 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. CNI are statut 
de agenție de implementare și realizează programe de investiții în cadrul 
PNDL.30

Exercițiu financiar din cadrul PNDR cuprinde perioada de 7 ani în care se 
elaborează, se aprobă, se execută și se implementează proiectele finanțate 
prin acest program. Ultimele două exerciții financiare s-au desfășurat în 
perioadele 2007-2013 și 2014-2020.

Finanțări din fonduri externe – se referă în acest studiu la fondurile 
contractate de autoritățile sau comunitățile locale din surse externe 
bugetului local precum: fonduri europene nerambursabile, fonduri de 
la bugetul de stat, de la organisme financiare internaționale, fonduri 
norvegiene nerambursabile ș.a.

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) – organism de interes 
public, non-profit, autonom, care își propune sprijinirea comunităților izolate 
și sărace printr-o abordare participativă de soluționare a problemelor 
identificate de membrii comunității. A fost înființat în 1998 prin legea 
129/199831 și a contribuit la administrarea a șase scheme de grant pentru 
comunități defavorizate, preponderent din mediul rural.

30 Ordonanța 25 din 26 iulie 2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” – 
S.A., http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/30160.

31 Legea 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare 
Socială, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15036

Măsuri, submăsuri de finanțare în cadrul PNDR – categorii de domenii 
către care sunt direcționate fondurile de investiții, bazate pe prioritățile/
axele prioritare de investiție ale programelor de finanțare, în vederea 
unei dezvoltări economice, sociale și de mediu durabile a zonelor rurale, 
și pornind totodată de la diagnoza socio-economică a spațiului rural.32

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) reprezintă sursa 
principală de finanțare pentru infrastructura locală și are la bază principiul 
conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un 
set minim de servicii publice (10S) în domeniile: sănătate, educație, apă-
canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport/
drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.33

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) este un program în 
baza căruia poate fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea 
Europeană și Guvernul României pentru dezvoltarea economico-socială a 
spațiului rural din România. FEADR este un instrument de finanțare creat 
de Uniunea Europeană pentru a sprijini țările membre în implementarea 
Politicii Agricole Comune. PNDR este întocmit în concordanță cu liniile 
directoare strategice pentru dezvoltare rurală ale Uniunii Europene și 
ținând cont de necesitățile de dezvoltare ale României.34

Proiect integrat PNDR – Proiect integrat presupune combinarea în 
același proiect a cel puțin 2 acțiuni din cadrul aceleiași componente sau din 
componente diferite ale măsurii și acțiunea/acțiunile secundară/secundare 
din cadrul proiectului integrat deține/dețin per total o pondere de minim 
10% din valoarea totală eligibilă a proiectului în cauză.35

32 Prezentare PNDR 2007-2013, https://www.fonduri-ue.ro/pndr-2007.
33 Prezentare PNDL, https://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl, accesat la 18.2.2020.
34 Portalul AFIR – informații despre PNDR, https://portal.afir.info/informatii_generale_

comunicare_ intrebari_frecvente.
35 Ghidul solicitantului PNDR 2007-2013, Sm 322, https://portal.afir.info/informatii_generale_

pndr_pndr_2007_2013_masura_322_renovarea_si_dezvoltarea_satelor, p. 15.
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Introducere
Capitolul analizează evoluția căminelor culturale din România de 

la înființarea lor legală, din anii 1921-1923, până la sfârșitul perioadei 
socialismului de stat. Capitolul este structurat în două sub-capitole, în 
funcție de perioadele politice prin care a trecut România în secolul al XX-lea.  
Din punctul de vedere al surselor utilizate, pentru perioada 1921-1948, 
majoritatea informațiilor provin din legile care au reglementat activitatea 
căminelor culturale și din arhivele acestor instituții, aflate la Arhivele 
Naționale. Astfel, fondurile din Fundațiile Culturale Regale Cămine 1922-
1938 păstrează dosare privitoare la peste 2000 de cămine culturale care 
și-au desfășurat activitatea în această perioadă și clarifică modul în care 
conducerea acestor instituții înțelegea să preia directivele centrale și să le 
pună în practică. În plus, studiile lui Zoltán Rostás, „Fundația Culturală Regală 
«Principele Carol» sau mișcarea echipelor studențești voluntare”1 și Dragoș 
Petrescu, „Fundația Culturală Regală «Principele Carol» (1921-1940)”2 aduc 
interpretări noi asupra reformei culturale, marcată de activitatea Fundației 
Culturale Regale «Principele Carol».

Prin comparație cu perioada 1921-1948, fondurile arhivistice pentru 
analiza evoluției căminelor culturale în perioada 1948-1989 sunt precare. 
Astfel, din punct de vedere metodologic, capitolul se bazează, în principal, 
pe informații preluate din revista lunară Îndrumătorul Cultural, editată de 
autoritățile centrale între 1948 și 1989, care publica numeroase reportaje 
și anchete despre activitatea căminelor culturale.3 Aceste informații au fost 
completate cu diverse surse bibliografice, statistice și legislative, precum și 
cu date prezentate în studiul Cultura de Masă în Epoca de Aur4, o importantă 
resursă pentru înțelegerea eforturilor administrației centrale în vederea 
culturalizării maselor. 

Primul sub-capitol analizează activitatea căminelor culturale între 
1921 și 1948, cu o scurtă introducere despre activitatea culturală înainte 
de înființarea oficială a acestor instituții. Primele așezăminte culturale 
s-au înființat în Transilvania și Vechiul Regat în cea de-a doua jumătate a 

1 Zoltan Rostas, „Fundația Culturală Regală «Principele Carol» sau mișcarea echipelor studențești 
voluntare”, studiul introductiv al volumului Strada Latină nr. 8. Monografiști și echipieri gustieni la 
Fundația Culturală Regală „Principele Carol”

2 Dragoș Petrescu, „Fundația Culturală Regală «Principele Carol» (1921-1940)”, în Carpica, XXIX, 
2000, pp. 271-276.

3 Revista a purtat mai multe nume și a fost editată de o serie de instituții centrale. Astfel, 
inițial (1948-1953) a fost editată de „Comitetul pentru Așezămintele Culturale pentru 
îndrumarea muncii culturale de masă”, între 1953 și 1959 de Ministerul Culturii (care din 
1957 s-a reorganizat sub numele de Ministerul Învățământului și Culturii). Între 1959 și 1962, 
responsabil pentru editare era Consiliul Central al Sindicatelor din R.P.R., iar între 1962 și 
1971 - Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. După 1971, editorul a fost Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, iar din 1980 revista a fost redenumită „Cântarea României”. 

4 Cristina Anisescu, Daniela Apostol, Florin Dumitrescu, Călin Hentea, Cosmin Nasui, Oana 
Nasui, Cristian Vasile, Cultura de Masă în Epoca de Aur, București: Postmodernism Museum, 
2019

secolului al XIX-lea, iar activitatea culturală a depins în mare măsură de 
instituții precum Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura 
Poporului Român - ASTRA5 (1861) și Fundația Regală Carol I (1891).6 Abia 
după Primul Război Mondial, odată cu înființarea Fundației „Principele Carol” 
(1921), redenumită în 1940 „Regele Mihai”, căminele culturale devin unele 
dintre cele mai importante instituții culturale în lumea rurală. După 1934, 
în contextul încercării de limitare a influenței legionare, numirea lui Dimitrie 
Gusti la conducerea Fundațiilor Regale a dus la înființarea a aproape 2000 
de cămine culturale în mai puțin de patru ani.7 

Cel de-al doilea sub-capitol investighează schimbarea legislativă și 
administrativă a acestor instituții în perioada „socialismului de stat” și 
contribuția lor la diseminarea informațiilor despre transformarea socialistă 
a agriculturii. În această perioadă, numărul căminelor culturale a crescut 
treptat, beneficiind și de amenajarea lor în conace expropriate.8 

 Căminul cultural a fost redefinit în etape succesive; de aceea, referințele 
utilizate de-a lungul capitolului se bazează pe definițiile pe care inițiatorii 
le-au menționat în legile și decretele care au guvernat aceste instituții. De 
exemplu, în 1923, „scopul înființării căminului era să cultive spiritul tradițional, 
să promoveze educația, practica sanitară și economică.”9 Ulterior, conform 
decretului din 1973 (devenit Legea 26/1974), căminul cultural primea atribuții 
de organizare a activităților formațiilor artistice și a cercurilor de creație, 
dar și a proiecțiilor cinematografice, iar la căminul cultural trebuia să se 
desfășoare „principalele acțiuni cultural-educative din comune și sate.”10 

5 Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA a fost 
înființată în anul 1861 și avea ca scop sprijinirea culturii române din Transilvania.

6 Dragoș Petrescu, Op. cit., pp. 271-276
7 Dimitrie Gusti, „Serviciul Social”, în Sociologie Românească, anul III, nr. 7-9, iulie-septembrie 

1938, p. 296
8 Vezi Îndrumătorul Cultural, nr. 8/1948, p.30
9 Lege pentru înființarea Fundației Culturale „Principele Carol”, în Monitorul Oficial, 23 

octombrie 1923, p. 8298, apud Dragoș Petrescu, „Fundația Culturală Regală...”, p. 272.
10 Decretul 703/1973, https://lege5.ro/Gratuit/he2dgobx/decretul-nr-703-1973-privind-

stabilirea-normelor-unitare-de-structura-pentru-institutiile-cultural-educative?pid=17832
162#p-17832162
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1. Căminul cultural între 1921 și 1948
1.1 Activitățile culturale rurale înainte de 1921

Instituția modernă a căminului cultural este o creație a celei de-a doua 
jumătăți a secolului al XIX-lea în Europa și a începutului secolului al XX-lea 
în România, dar rădăcinile sale sunt mai vechi. De exemplu, în Transilvania, 
Imperiul Habsburgic a susținut activități culturale la sate înainte de inițiative 
asemănătoare adoptate de Vechiul Regat, unde ulterior au fost înființate 
căminele.11 Această susținere, caracterizată prin înființarea școlilor de 
duminică și a altor manifestări, a condus și la pregătirea unor preoți sau 
dascăli care ulterior au pus bazele Asociației Transilvane pentru Literatura 
Română și Cultura Poporului Român (ASTRA), în 1861. Într-un studiu despre 
viața culturală rurală din Transilvania secolului al XIX-lea, autoarea Maria 
Alexandra Pantea susține că „în secolul al XIX-lea Curtea de la Viena a luat 
măsuri prin care a sprijinit dezvoltarea învățământului în satele românești. 
Prin Hotărârea Ministerului Cultelor din 31 martie 1854 erau organizate 
școlile de duminică pentru cei care învățau meserii.”12 Chiar dacă activitățile 
educaționale nu trebuie confundate cu cele culturale, rolul dascălilor a fost 
determinant, ulterior, în înființarea ASTREI, care, la rândul ei, „a contribuit la 
dezvoltarea învățământului în satele arădene”, dar și a vieții culturale.13 În 
1938, ASTRA se unea cu Fundațiile Regale, iar căminele culturale înființate în 
Transilvania intrau sub administrarea Fundațiilor Regale.

În Vechiul Regat au existat mai multe forme de manifestare și organizare 
a activităților culturale până în 1923, când s-a legiferat înființarea de 
cămine culturale la sate. Activitățile culturale au fost încurajate de Fundația 
Culturală Regală, înființată în 1891 de Regele Carol I, care inițial își desfășura 
activitatea la București. Ulterior, s-au înființat alte două instituții importante: 
la Iași, Fundația Regele Ferdinand, în 1925 și Fundația Principele Carol, care 
a și primit în anul 1923 drept scop organizarea de cămine culturale. 

1.2 Înființarea căminelor culturale sub 
egida Fundației Principele Carol

De ce era nevoie de activitate socială și culturală în lumea rurală? 
Sociologul Dimitrie Gusti, principalul reformator al instituției căminului cultural, 
sublinia că „la sate încă nu se poate vorbi de o acțiune medicală continuă și 
eficace”14, iar „în România tot al 5-lea copil născut viu moare înainte de a fi 

11 Maria Alexandra Pantea, „Rolul preotului și dascălului în satele românești din Câmpia Aradului 
în secolul al XIX-lea”, în Doru Sinaci, Emil Arbonie, Administrație românească ardeleană, Studii 
și comunicări, volumul IV,  Arad: Vasile Goldiș University Press, 2012, p.287.

12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Dimitrie Gusti, „Ce au realizat echipele studențești în 1938”, în Universul, Nr. 39, vineri 10 februarie 

1939, p. 11, disponibil la http://www.cooperativag.ro/fuziunea-astrei-serviciul-social-echipele-
studentesti-1938/, accesat la 03.03.2020

ajuns vârsta de 1 an.” În plus, alimentația era caracterizată prin „consumul 
excesiv de porumb, prin consumul redus de alimente proaspete, prin lipsa de 
pricepere în prepararea bucatelor și prin igiena alimentară cu totul redusă”15, 
iar subnutriția era o constantă a satului.16 Conform lui Gusti, satul românesc 
era caracterizat de importante lipsuri sociale, sanitare și educaționale, printre 
care se numărau mortalitatea infantilă, alimentația săracă și cunoștințele 
intelectuale și culturale reduse. Prin urmare, nevoia de ridicare a nivelului de 
trai la sate era legată și de viață culturală, iar căminele culturale primeau 
sarcina de a îmbunătăți viața țăranului român.

Foto 1. Dimitrie Gusti (1880-1955).  
Sursa: Căminul Cultural, nr. 9 / 1939

Cea mai importantă instituție care avea ca scop organizarea activității 
culturale la sate a fost fondată de Ferdinand I în 1921 și a fost numită 
Fundația Principele Carol. Potrivit legii de funcționare din august 1921, 
Fundația Principele Carol avea scopul de „ajutare, susținere și creare a 
faptelor de cultură.”17 Printre facilitățile acordate de căminele culturale 
se număra „scutirea de taxele telegrafo-poștale, telefonice, de timbru și 
de înregistrare, precum și absolvirea de la plata impozitelor către Stat, 
județ și comună (art. 3 și 4).”18 Pe baza unei legi din 23 octombrie 1923, 

15  Ibidem.
16  Ibidem.
17  Lege [referitoare la Fundația Culturală „Principele Carol”], în Monitorul Oficial, nr. 104, 12 august 

1921, pp. 2684-2685, apud Dragoș Petrescu, „Fundația Culturală Regală…”, pp. 272-273.
18 Idem, p. 273.
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se stabilea ca această fundație să poată înființa în sate cămine culturale „pentru 
educația și cultura poporului”.19 Pentru a da mai multă consistență legală și 
administrativă, la 8 iunie 1926, un ordin al Ministerului Agriculturii și Domeniilor 
prevedea ca, pe baza reformei agrare și a legii împroprietăririi, să se rezerve loturi 
de pământ în fiecare sat sau oraș pentru construirea de cămine culturale. Aceste 
legi au reprezentat bazele reformei, iar înființarea căminelor a început treptat.20 

Prin Legea pentru înființarea Fundației Culturale „Principele Carol” din 1923, se 
consemna termenul de cămin cultural, pentru prima oară din punct de vedere legal. 
În plus, legea prevedea că noua instituție „trebuia să aibă în componență o bibliotecă, 
o «casă de citire», un muzeu local, un depozit pentru cărți și diferite publicații, o baie 
publică și spații de păstrare a medicamentelor.”21 Conform istoricului Dragoș Petrescu, 
„scopul înființării căminului era să cultive spiritul tradițional, să promoveze educația, 
practica sanitară și economică.”22 Organizarea unui cămin cultural nu însemna și 
construirea sediului pentru acesta, iar recomandarea era ca evenimentele să se țină 
în școli sau în parteneriat cu alte fundații cu scopuri asemănătoare.23 Conform legii și 
interpretării lui Petrescu, căminele se finanțau din subvenții, donații, cotizații, aveau 
sigilii proprii, membrii Fundației dețineau legitimație, iar centralizarea însemna ca 
fiecare cămin să trimită un raport către Fundație o dată la trei luni.24 

Între 1921 și 1934, Fundația a înființat 155 de cămine culturale.25 Fiecare dintre 
cămine își stabilea prioritățile în funcție de posibilități, iar scopurile erau menționate în 
actele constitutive. În 1933, Fundația „Principele Carol” a fuzionat cu celelalte fundații 
regale, formând Uniunea Fundațiilor Regale. În 1934, la conducerea Fundațiilor Regale 
a fost numit sociologul Dimitrie Gusti, iar căminele culturale au cunoscut o dezvoltare 
remarcabilă. Astfel, între 1934 și 1938, numărul căminelor a depășit 2000 în cele 
aproximativ 15.000 de sate și orașe ale României.26  Fiind un „așezământ care cuprinde 
toate trebuințele culturale ale satului”, căminul cultural a avut încă de la început 
o „multiplicitate de scopuri.”27 În fiecare județ exista un cămin județean principal 
care trasa activitățile trimestriale ale filialelor de la sate. De exemplu, în Prahova, 
începând cu 1924, au fost înființate 153 de cămine culturale în cele aproximativ 400 
de localități28. În 1928 s-a înființat Căminul Cultural Județean Prahova, care avea 

19 Lege pentru înființarea Fundației Culturale „Principele Carol”, în Monitorul Oficial, 23 octombrie 1923, 
p. 8298, apud Dragoș Petrescu, „Fundația Culturală Regală…”, p. 273.

20 Dragoș Petrescu, Op. cit., p 271. Dragoș Petrescu aduce în prim-plan și contextul juridic sub care își 
desfășurau activitatea aceste fundații, iar cea mai importantă era legea persoanelor juridice, adoptată la 
6 februarie 1924. Aceasta specifica faptul că aceste fundaţii constituie un patrimoniu pentru realizarea 
„unui scop ideal, de interes obștesc” (Art. 66), „dobândesc personalitate juridică în anumite condiții” (art. 
68), „trebuie să aibă organe de direcțiune, administrație și de control” (art. 73l).”

21 Idem, p 272
22 Lege pentru înființarea Fundației Culturale „Principele Carol”, în Monitorul Oficial, 23 octombrie 1923, 

p. 8298, apud Dragoș Petrescu, „Fundația Culturală Regală…”, p. 273.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ligia Elena Rizea, Evoluția Așezămintelor Culturale din Județul Vâlcea – cămine culturale și case de 

cultură în perioada de tranziție, 1990-2000, Râmnicu Vâlcea: Editura Almarom, 2003, p.16.
26 Dimitrie Gusti, „Serviciul Social”, în Sociologie Românească, anul III, nr. 7-9, iulie-septembrie 1938, p. 296.
27 Maria Moldoveanu, Valeriu Ioan-Franc, Romulus Antonescu, Alexandru Duma, Managementul Culturii 

– universul rural, București: Editura Expert, 2000, p.36.
28 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fondul Fundațiile Culturale Regale. Cămine (1922-1948).

Foto 2. Revista „Căminul Cultural” din septembrie 1939
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drept activități organizarea cursurilor țărănești, acordarea plugurilor, 
federalizarea căminelor și reînceperea activității unor cămine. Prin urmare, 
s-au cristalizat și cele patru direcții pe care căminele trebuiau să le urmeze: 
cultura sănătății, cultura muncii, cultura sufletului și cultura minții.29 Între 1934 
și 1938, au fost organizate 4.052 de conferințe, 287 școli serale pentru săteni 
și 456 reprezentanții teatrale.30 Activitatea lor era susținută prin publicații 
speciale precum „Albina” (120.000 exemplare anual), „Căminul Cultural” 
(2.500 exemplare lunar), „Curierul Echipelor” și colecția „Cartea Satului”.31 

1.3 Dimitrie Gusti, reforma activității 
culturale și organizarea căminelor

Avântul adus de Dimitrie Gusti a fost bazat pe activitatea echipelor studențești 
trimise pe teren care aveau drept scop cunoașterea satelor și organizarea 
activității culturale prin intermediul unor campanii succesive. Gusti considera că 
„trei campanii succesive ale unei echipe inimoase sunt de ajuns pentru a stârni 
în așa fel un sat, încât obștea locuitorilor lui să poată colabora la organizarea 
acelui sat.”32 Echipele regale studențești organizate de către Fundație erau mixte, 
compuse din sociologi, ingineri (tehnicieni), veterinari. Gusti menționa că numărul 
lor a crescut de la 12 în 1934, la 25 în 1935, 48 în 1936 și 75 în 1937.33 Ambițiile 
erau de schimbare a satului românesc în patru ani prin aceste echipe și prin 
căminele culturale, o provocare entuziastă, dar greu de realizat: 

„acțiunea aceasta trebuie să înceapă să folosească constatările 
recensământului și a cercetărilor speciale spre a determina regiunile și 
satele în care știința de carte e sub media țării și a începe o ofensivă de 
aducere a lor la nivelul mediu al țării. Numărul persoanelor analfabete a 
scăzut în satele cercetate de echipele studențești cu procente ce variază 
între 1,9 și 35,1. […] Faptul că în satele studiate au fost înregistrați printre 
tinerii de 7–25 ani, în număr de 35.000, 3.300 care n-au urmat deloc la 
școală și 1100 care n-au urmat decât clasa I, arată că școala încă nu e 
pe cale să lichideze definitiv analfabetismul, că acesta va persevera.”34 
În afară de munca de cartare și culegere de date, echipele studențești 

au început și construirea de cămine culturale și, începând cu anul 1937, 
echipele beneficiau de un Mic Îndrumător al muncii culturale la sate, pentru 
a le ghida în acțiunile întreprinse.35 
29 Dragoș Petrescu, Op. cit., p 275
30 Ibidem.
31 Maria Moldoveanu et al., op. cit., 2000, p 37.
32 Dimitrie Gusti, […], în Sociologie românească, an III, nr. 4-6, aprilie-iunie 1938, pp. 103-104, apud 

Ligia Elena Rizea, op. cit., 2003, p 17.
33 Ligia Elena Rizea, „Evoluția Așezămintelor Culturale din Județul Vâlcea – cămine culturale și case 

de cultură în perioada de tranziție, 1990-2000, Râmnicu Vâlcea: Editura Almarom, 2003, p.17.
34 Dimitrie Gusti, „Ce au realizat echipele studențești în 1938”, în Universul nr. 39, vineri 10 

februarie 1939, p. 11, disponibil online la http://www.cooperativag.ro/fuziunea-astrei-
serviciul-social-echipele-studentesti-1938/, accesat la 03.03.2020.

35 Micul îndrumător al muncii culturale la sate, București, Fundația Culturală Regală „Principele 
Carol”, 1937.

Între 1934 și 1938, s-au înființat 1879 de cămine culturale.36 Conform 
descrierilor rezumate din inventarele Fundațiilor Regale, printre cele mai 
importante activități pe care le susțineau căminele culturale se numărau 
plantarea de puieți de stejari, atribuirea către un sătean a darului regesc 
constând într-un plug, participarea la congresul căminelor, abonamente 
la reviste („Albina”), ajutorarea refugiaților, construirea sau reconstruirea 
căminului, ajutorarea regiunilor lovite de secetă (în perioada 1946-1947), 
organizarea cursurilor pentru școlile țărănești, atribuirea de terenuri, 
manifestări culturale, contribuții la realizarea monografiei satului, organizarea 
bibliotecii, colecte de bani pentru copii și săraci, realizarea schiței comunei, 
ajutorarea familiilor celor mobilizați pe front, inventarierea cărților din 
bibliotecă, donații pentru biblioteci, organizarea de cursuri de alfabetizare, 
subscrierea la împrumutul reîntregirii, ajutorarea ostașilor, lucrări privind 
întreținerea izlazului. În plus, realizau programul șezătorilor, organizarea 
serbărilor și se ocupau de statistica populației.37 De asemenea, conducerea 
cerea trimiterea de echipe regale, dar se loveau și de probleme precum 
„neînțelegerile dintre conducătorii căminului din motive confesionale.”38 
Alte activități erau și sărbătorirea sau comemorarea evenimentelor locale 
și naționale. De exemplu, istoricul Dragoș Petrescu menționa că una dintre 
activitățile cele mai frecvente era sărbătorirea zilei de 24 ianuarie 1939, când 
Fundația „a trimis o circulară tuturor căminelor culturale din subordine, din 
care cităm: «fiecare cămin cultural va proceda la organizarea sărbătorii. 
Căminele vor organiza șezători culturale cu poporul, cu care prilej se va explica 
trecutul nostru istoric plin de jertfe»” .39

Activitățile căminelor culturale erau împărțite în patru categorii. 
De exemplu, pentru cultura sănătății, activiștii de la căminele culturale 
organizau farmacia, baia comunală, acordau sfaturi medicale și organizau 
activități sportive. Pentru cultura muncii, se ofereau sfaturi juridice, îndrumări 
practice pentru amenajarea gospodăriilor și dezvoltarea meșteșugurilor 
casnice. Pentru cultura sufletului și cultura minții, reformatorii recomandau 
organizarea de diferite activități precum concursuri de dansuri populare, 
organizarea de coruri, șezători, grupuri vocale și instrumentale, înființarea de 
cinematografe și teatre, organizarea praznicelor religioase și a aniversărilor 
naționale și locale, dar și organizarea expozițiilor și a muzeului sătesc și 
redactarea monografiei și a cronicii satului. Aceste activități erau realizate 
de fiecare cămin în parte după cum cum considera de cuviință. Conducerea 
căminelor era încredințată unui Sfat Cultural care avea între 7 și 21 de 
membri, dintre care o treime trebuia să fie țărani, iar responsabilitatea 
cădea în mâinile unui birou al Sfatului compus dintr-un președinte, doi 
vicepreședinți, un secretar, un bibliotecar, un casier și directorul.40  

36 Ligia Elena Rizea, op. cit., 2003, p 16.
37 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Fundațiile Culturale Regale, 2778/1933.
38 Ibidem.
39 Dragoș Petrescu, Op. cit., p 272
40  Ligia Elena Rizea, op. cit., 2003, p 16.
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Pe lângă căminele culturale și în strânsă legătură cu acestea, Fundațiile 
Regale au înființat și școli superioare populare, care aveau ca scop 
instruirea fiilor satului printr-o serie de cursuri legate de agricultură și 
meșteșuguri. Jurnalistul Stanciu Stoian menționa că „școala superioară 
populară este chemată să formeze mai ales elita satelor - pe aceia adică în 
mâinile cărora trebuie să stea conducerea și politică și culturală a satelor 
noastre. O politică de stat cu grijă îndreptată spre nevoile poporului de jos, 
o școală populară cât mai întreagă și potrivită cu nevoile acestui popor, o 
școală superioară populară pentru aleșii satelor și un cămin cultural pentru 
nevoile culturale ale obștii întregi, vor da, suntem siguri, un om nou la 
temelia Statului și o țară nouă.”41 Asemenea școli populare s-au înființat 
pe întreg teritoriul României.

În 1939 s-a produs și adeziunea Astrei la Fundația Principele Carol, fapt 
care a avut ca scop „o strângere a legăturilor dintre cele două instituții, așa 
încât să nu existe nici un fel de rivalitate între membrii lor.”42 Ședința de 
unificare a celor două instituții s-a desfășurat la Sibiu.43 Referitor la acest 
fapt, istoricul Dragoș Petrescu menționa că, pe baza acestei uniri, cercurile 
culturale ale Astrei s-au transformat în cămine culturale.44 

Cum erau văzute aceste activități de către presă? Articolul lui Stanciu Stoian 
din ziarul Curentul, care menționa importanța faptului că și alte instituții ale 
statului - precum Banca Populară, cooperativele de tot felul, societățile de 
asigurare sau ajutor reciproc, farmacia sătească, baia populară, biblioteca 
populară45 - urmau să sprijine căminele culturale și că acest sprijin reprezenta 
un factor important de progres. Autorul menționa că: „popoarele se luptă astăzi 
și înving acelea care au mai ales o bună și solidă pregătire sufletească. Înving 
întotdeauna acele popoare care aduc în luptă o pregătire culturală și o bună 
creștere trupească și morală, superioară celorlalte popoare. Această pregătire o 
dau în alte țări, de veche și aleasă cultură, școlile superioare populare (țărănești 
și muncitorești).”46 „Dar toate aceste măsuri, oricât de mari și de bune ar fi ele, 
nu pot fi de ajuns, dacă nu vor fi completate și cu o activitate dusă paralel, 
pentru formarea sufletească a țăranului, pentru ridicarea lui culturală, din toate 
punctele de vedere.”47 

Odată cu preluarea puterii totale de către Regele Carol II (1938), 
acesta a înființat și Serviciul Social Român, pe baza unei legi promulgate 
în 13 octombrie 1938. Articolul 10 din această lege prevedea că instituția 
căminului cultural este „o unitate de lucru, alcătuită și condusă de 
localnici, săteni, intelectuali și fii ai satului plecați din sat. El este organul 

41 Stanciu Stoian, „Ridicarea culturală a satelor”, Curentul, nr. 4055, 28 mai 1939. 
42 Dragoș Petrescu, Op. cit., p 272
43 „Fuziunea Astrei cu Serviciul Social; Ce au realizat echipele studențești în 1938”, 

Universul nr. 30, miercuri, 1 februarie 1939, p. 11, online la http://www.cooperativag.ro/
fuziunea-astrei-serviciul-social-echipele-studentesti-1938/ 

44 Ibidem.
45 Stanciu Stoian, „Ridicarea culturală a satelor”, Curentul, nr. 4055, 28 mai 1939.
46 Ibidem.
47 Ibidem.

de execuție al Serviciului Social. Scopul Căminului Cultural este de a ajuta, 
întări și adânci acțiunea Bisericii, a Școlii și a autorităților de Stat. El va 
coordona și unifica toate activitățile desfășurate în sat de organele de Stat 
și sociale, prin dezvoltarea armonică […].”48 Legea Serviciul Social urma să 
impună obligativitatea absolvenților universităților de a efectua muncă 
culturală la țară. Mai mult, „reglementa instituționalizarea căminelor 
culturale ca centre noi de organizare a satului, și a școlilor și cursurilor 
de pregătire a personalului care urma să îmbrățișeze modernizarea 
satului.”49 Sociologul Zoltan Rostás sublinia că „centrul local al activității 
culturale a fost vechea instituție reformulată, căminul cultural, care 
reunea într-un consiliu toată elita satului.”50 După 1938, rolul pe care 
Regele Carol II l-a acordat căminelor culturale a devenit din ce în ce mai 
important, pe măsură ce Regele avea nevoie de întărirea autorității sale în 
țară. Prin urmare, „conducerea instituției Serviciului Social, supravegheată 
de însuși regele, implica aproape tot guvernul (14 miniștri) și încă șase 
demnitari, conducători de asociații, fundații, organizații de tineret, de 
premilitărie și de muncă obștească. Președintele Serviciului Social, 
având și funcția de ministru de stat, trebuia să fie convocat la ședințele 
guvernului „ori de câte ori vor fi aduse în dezbatere chestiuni privitoare 
la Serviciul Social.”51 Conform statutului căminelor, acestea trebuiau să 
acorde „egală însemnătate problemelor muncii, sănătății, instrucției și 
credinței.”52 Conform sociologului Henri Stahl, implicat administrativ 
în această instituție, „în acest cămin cultural trebuie să se adune toți 
oamenii de bine ai satului și toate organizațiile care, într-un fel sau altul, 
participă la viața colectivă, conștientă a satului.”53 

Cele mai importante detalii ale legii de funcționare a Serviciului Social 
din 1938 erau menționate chiar de Dimitrie Gusti. Acesta susținea că 
„legea aceasta, gândită cu prudentă înțelepciune, este trăită ani de zile 
și urmărită cu pasiune în munca împlinită și supravegheată de Fundația 
Culturală Regală «Principele Carol», în atâtea și atâtea sate din țară, 
în peste 2.000 de cămine culturale, și în programele de lucru [...].”54 În 
continuare, „căminul cultural pune temelii noi pentru acțiunea de civilizare 
a păturii noastre rurale și formează instituția fundamentală de reformă a 
satelor. Căminul Cultural este o întâlnire fericită a unei îndoite solidarități: 

48 Lege pentru înființarea Serviciului Social, 13 octombrie 1938, în Dumitru Sandu, „«Ridicarea 
Satului» prin el însuși. Ideologii și practici în interbelicul românesc”, în coord. Sanda Golopenția, 
Școala Sociologică de la București, Revista Secolul 21, nr. 1-6, 2012 

49 Zoltán Rostás, „Serviciul Social sau obligativitatea muncii culturale”, extras din Zoltán 
Rostás, Strada Latina nr. 8, Ed. Curtea Veche, 2009, online la http://www.cooperativag.ro/
serviciul-social-sau-obligativitatea-muncii-culturale/

50 Ibidem.
51 Ibidem. 
52 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fond Fundațiile Culturale Regale, Dosar 2778/1933.
53 Henri Stahl, Câteva lămuriri despre Serviciul Social pentru tineretul universitar din țară, 

București: Fundația Culturală Regală „Principele Carol”, 1939, p.23.
54  Dimitrie Gusti, „Serviciul Social”, în Sociologie Românească, anul III, nr. 7-9, iulie-septembrie 

1938, p. 296.
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[...] de astăzi înainte agronomul, medicul, veterinarul, preotul, învățătorul vor lucra mână în mână 
cu foloase infinit mai sporite, decât cum lucrau dacă lucrau izolat, și apoi o solidaritate a sătenilor, 
cari prin strângerea lor laolaltă, pe deoparte, vor ajuta biserica, școala și administrația, în rosturile 
lor, iar pe de altă parte, vor lucra după un plan bine întocmit și bazat pe cunoașterea adâncă a 
nevoilor satului, în ordinea întăririi sănătății, a îndrumării muncii către o mai bună producție, a 
înălțării sufletului și minții lor în obștia satului, prin crearea a ceea ce se numește astăzi Muncă 
și voie bună.”55 

55  Ibidem.

Foto 3. Buletinul Serviciului Social, septembrie 1939

Foto 4. Numărul de cămine culturale înființate în 
primele luni ale anului 1939.. Sursa: Căminul Cultural, 

septembrie 1939

Foto 5. Membrii Adunării generale a Căminului Cultural „Înălțarea”  
din Poiana Câmpina. Sursa: Căminul Cultural, octombrie 1939
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Foto 6. Lucrările pentru construcția localului Căminului Cultural  „Poetul Al. 
Mateevici” din Caraclia (Tighina). Sursa: Căminul Cultural, octombrie 1939

Foto 7. O ședință a sfatului Căminului Cultural din Olănești (Cetatea Albă). 
Sursa: Căminul Cultural, octombrie 1939

Foto 8. Membrii căminului cultural din Corbasca-Tecuci.  
Sursa: Căminul Cultural, octombrie 1939

Foto 9. Localul Căminului Cultural „D. Gusti” din Cornova-Orhei.  
Sursa: Căminul Cultural, octombrie 1939
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Foto 10. Distribuția pe județe a totalului de 297 Cămine Culturale înființate în primul trimestru al anului 1939. Sursa: Căminul Cultural, octombrie 1939
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Conform Legii pentru înființarea Serviciului Social, din 13 octombrie 1938 
căminul cultural, biserica, școala și alte autorități urmau să colaboreze 
„pentru ca viața morală, culturală, socială și materială a satului să fie la 
înălțimea necesităților.”56 Preoții erau considerați principalii colaboratori ai 
căminului cultural în demersurile de emancipare spirituală a lumii rurale, 
iar în unele zone din țară participarea preoților la activitatea căminului 
cultural a fost decisivă în realizarea obiectivelor preconizate.57 Conform 
regulamentelor de funcționare, căminele urmăreau „dezvoltarea vieții 
economice a satelor, prin inițiative care să stimuleze întreprinderile casnice 
și să promoveze produsele lor”, „îndreptarea stării de sănătate a populației, 
inclusiv prin organizarea de activități sportive”, „ridicarea nivelului de 
cunoștințe ale sătenilor, precum și de educație a aptitudinilor lor artistice”, 
„cunoașterea legilor și îndemnul de a le respecta.”58 În plus, „un accent 
deosebit se punea pe „comunicări de fapte pilduitoare din lumea întreagă, 
pe lămurirea oamenilor asupra drepturilor ce le au, pe ținerea la curent cu 
apariția legilor noi.”59 

Primul capitol din Legea Serviciului Social din 1938 menționa că 
„această instituție are drept scop: a pregăti și conduce tineretul de ambele 
sexe, absolvenții din toate categoriile de școli în munca de reorganizare a 
satelor, înțeleasă ca o obligațiune cetățenească și națională”, „a crea, în 
acest scop, ca organ de execuție al său, Căminul Cultural, cu menirea de 
a conduce viața satului, prin conlucrarea locuitorilor în interesul obștesc și 
prin coordonarea și unificarea activităților depuse în sat de autorități și de 
inițiative particulare”, „a organiza și conduce opera de cunoaștere a țării, 
prin cercetări monografice care vor forma temelia lucrărilor Serviciului 
Social”, „a organiza școli pentru educarea sătenilor și orășenilor în 
vederea activității Căminelor Culturale și școli pentru pregătirea tinerilor 
chemați la Serviciul Social”60. Capitolul IV menționa că „scopul Căminului 
Cultural este de a ajuta, întări și adânci acțiunea Bisericii, a Școlii și a 
autorităților de stat. În cadrul acestui cămin vor activa săteni, intelectuali 
și fii ai satului, plecați din sat. El este organul de execuție al Serviciului 
Social.”61 Căminele culturale erau conduse, în special, de învățătorul 
și de preotul satului. Conform Regulamentului pentru organizarea și 
funcționarea Serviciului Social, “directorul este împuternicitul Serviciului 
Social pe lângă fiecare unitate. În această calitate el priveghează să nu 
fie călcate îndrumările generale și speciale date de conducerea Serviciului 
Social [...] și să fie adus la îndeplinire programul de activitate alcătuit de 

56 Lege pentru înființarea Serviciului Social, 13 octombrie 1938, în Dumitru Sandu, „«Ridicarea 
Satului» prin el însuși. Ideologii și practici în interbelicul românesc”, în coord. Sanda Golopenția, 
Școala Sociologică de la București, Revista Secolul 21, nr. 1-6, 2012

57 Maria Moldoveanu et al., op. cit., 2000, p 50.
58 Dimitrie Gusti, „Opere. Despre cultură”, București: Editura „Dimitrie Gusti”, 1996, p. 50, apud. 

Maria Moldoveanu et al., op. cit., 2000, p 36.
59 Ibidem
60 […], „Regele Culturii Românești”, în Foaia Diecezană, Anul LIII, 23 octombrie 1938, p. 1.
61 Ibidem.

Sfatul Căminului.”62 Din punct de vedere organizațional, reformatorii au 
decis înființarea unor regionale, structuri de conducere la nivel național, și 
care aveau în grijă activitatea din județe. În 1938, existau patru regionale: 
Bucovina – cu sediul în Chișinău63, Moldova, cu sediul în Iași, care-l avea în 
frunte pe Mitropolitul Nicodim; Oltenia - cu sediul în Craiova; Dobrogea - cu 
sediul în Constanța. Ulterior, numărul lor a ajuns la nouă.  

Conform Arhivelor Naționale, „în primii 2 ani de funcționare [Regionala 
Bucovina] a organizat cămine culturale județene, orășenești și comunale 
(aproape 600 de cămine culturale); în mai 1939 a organizat la Cernăuți 
un concurs de coruri țărănești, iar în august a organizat la Câmpulung 
și Fundu Moldovei cursuri speciale pentru pregătirea directorilor de 
cămin și a tineretului intelectual și a contribuit la organizarea campaniei 
monografice desfășurată în Plasa Gura Humorului.”64 În Bucovina și 
Basarabia, activitatea a fost sistată în 1940, reluată în 1941 și întreruptă 
în 1944. De asemenea, după 1940 (când a avut loc abdicarea lui Carol 
II-lea), Fundația „Principele Carol” a fost redenumită „Regele Mihai I”. În 
anul 1938, Fundația Culturală „Principele Carol” a înființat o Regională 
pentru Bucovina, cu sediul la Cernăuți. „Crearea și funcționarea în anii 
interbelici precum și în perioada războiului în localitățile basarabene a 
unui număr impresionant de cămine culturale, aparținând Fundațiilor 
culturale regale Principele Carol și Regele Mihai I, a constituit o acțiune 
culturală fără precedent ce s-a desfășurat la acel moment în spațiul 
dintre Prut și Nistru, importanța deosebită a căreia abia acum necesită 
să fie stabilită, efectuându-se serioase cercetări istorice.”65 Regionala și-a 
întrerupt activitatea între 28 iunie 1940 și 9 iulie 1941, în timpul ocupației 
sovietice, iar administrația a fost nevoită să se refugieze. După revenirea 
în Bucovina și Basarabia, activitățile au reînceput prin înființarea de noi 
cămine culturale și continuarea activității celor vechi bazate pe echipele 
studențești, precum şi pe școlile țărănești. În total, în 1944 funcționau 
„415 cămine culturale, Regionala având și un organ de propagandă 
bilunar, «Deșteptarea. Foaia pentru luminarea poporului».”66 În 1944, 
Regionala s-a mutat în Banat, unde a funcționat până la desființarea sa, 
în anul 1948.”67 

62 Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Serviciului Social în Buletinul Serviciului 
Social (publicație oficială a Fundației Culturale Regale, „Principele Carol”, Serviciul Social – 
București, anul I, nr. / aprilie 1939, p. 19.

63 Conducerea era asigurată de Î.P.S. Mitropolit Visarion Puiu (președinte), Ion. I. Nistor și Grigore 
Nandriș (vicepreședinți), Constantin Narly, Filaret Doboș și Ion Negură (secretar regional), iar în 
componență intrau județele Hotin, Soroca, Bălți, Orhei, Lăpușna, Tighina, Cetatea Albă, Cahul 
și Ismail (Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fondul Fundația Culturală „Regele Mihai I”  
– Regionala Bucovina (1939-1945).

64 Ibidem.
65 Valeriu Popovschi, „Reflecții cu privire la activitatea unor cămine culturale din Basarabia la sfârșitul 

perioadei interbelice și în anii războiului, în Revista de Istorie a Moldovei”, nr. 1-2/2006, p.55.
66 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fondul Fundațiile Culturale Regale. Cămine (1922-1948).
67 Ibidem.
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1.4 Studiu de caz: satele Bordeni și Mislea, 
județul Prahova

Modul în care căminele culturale puneau în practică liniile directoare 
trasate de către județ și regională și să își desfășoare activitatea este 
exemplificat în rapoartele de activitate trimestriale și anuale pe care 
responsabilii căminelor le completau și transmiteau. De exemplu, conform 
raportului de activitate pe anul 1938 al căminului cultural „Luceafărul” din 
satul Bordeni (înființat la 23 februarie 1933), căminul era împărțit conform 
celor patru mari direcții de acțiune (cultura sănătății, muncii, sufletului și 
minții). Secțiunea pentru cultura sănătății avea două subsecțiuni (sanitară 
și educație fizică). Această secțiune cuprindea mai multe organizații 
„privitoare la organizarea tineretului din țară precum străjeri și străjere, 
cercetași străjeri, premilitari, la care se pot adăuga postmilitari, pompieri, 
societăți de vânătoare, de pescuit și tras la semn și asociații de foști luptători 
decorați și gradați din armată.”68 Cea de a doua secțiune (cultura muncii) 
avea mai multe subsecțiuni: întovărășiri și cooperație, agricultura, creșterea 
vitelor, bunele gospodine, edilitară, silvicultură, pomicultori, viticultori 
etc. Secțiunea pentru cultura sufletească era împărțită în subsecțiunea 
religioasă, morală, corală, teatrală. Cea de a patra secţiune (cultura minţii) 
cuprindea subsecţiuni precum bibliotecă, librărie, școli țărănești, muzeu, 
șezători serale, serbări.69 Membrii menționau drept cauze ce împiedică 
bunul mers la căminul cultural „lipsa fondurilor materiale, aglomerarea 
lucrărilor prin multiplicarea domeniilor de activitate, numărul restrâns al 
celor ce se ocupă cu bunul mers al instituției.”70 Mai mult, se plângeau 
de faptul că fiii satului n-au dat vreun ajutor căminului. La activitatea 
despre cunoașterea satului, statistica releva faptul că în sat erau 3150 de 
locuitori, iar dintre sătenii care luau parte la activități 150 erau plugari, 
30 erau meseriași (cizmari, tâmplari, dulgheri, fierari), 14 - băcani, și doi 
brutari care erau sârbi. Printre intelectualii din sat se numărau un doctor, 
o farmacistă, opt învățători și un preot. Doctorul nu locuia în oraș, iar 
pentru întărirea sănătății săteanului mai era nevoie de o baie populară. 
Din punct de vedere cultural, conducerea căminului menționa dezvelirea 
monumentului eroilor în anul 1938. Formularul pe care conducerea trebuia 
să îl completeze cu activitățile îndeplinite conținea și exemple de bune 
practici pentru îndeplinirea scopurilor, precum amenajarea și construirea 
de diverse clădiri și monumente precum: „adăposturi pe islaz, monumente 
publice, adăposturi publice, fântâni, felinare, poduri și podețe, plantări de 
pomi, trotuare, șosele cu șanțuri, cimitirul de animale, abatorul comunal, 
stație de izolare a vitelor bolnave, stână și văcărie, centrul străjeresc, 
școală, silozuri și hambare comunale, odaie pentru condiționarea fructelor, 
cuptoare pentru uscat fructe, stația de sero-virulizare, măcelăria comunală, 

68 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fundațiile Culturale Regale. Cămine. Dosar 2778/1933.
69 Ibidem.
70 Ibidem.

abatorul comunal, dispensarul veterinar, stația de montă, grajdul comunal, 
cooperative diverse, baia populară.”71 

Tot în Bordeni, reformatorii din cadrul căminului cultural și-au însușit o 
serie de activități în funcție de cele patru direcții îndrumate de la centru, cea 
mai importantă fiind în domeniul sănătății. Cu privire la aspectele sanitare, 
membrii căminului menționau că 

„nu a rămas casă, curte, grădină a vreunui locuitor care să nu fie văzută, 
cercetată, dându-se sfaturi, contribuind pe loc la îndreptarea unora din 
neajunsuri; am orânduit curțile locuitorilor certați cu ordinea, am curățat 
șanțurile șoselelor, curțile câtorva locuitori, am construit câteva closete, 
ceea ce a dat un imbold tuturor locuitorilor, încât în vară satul strălucea 
de curățenie și ordine. Oriunde am găsit oameni bolnavi, doctorul 
circumscripției a dat consultații gratuite. Unde am găsit locuințe insalubre 
sau locuitorii folosind încăperi neigienice, am căutat prin toate mijloacele 
să-i convingem a locui în cele bune, sănătoase pe care mulți le păstrau 
drept camere curate. În ceea ce privește căutarea sănătății, am fost 
ajutat și de faptul că în comuna noastră avem și farmacie.”72 
Membrii căminului puneau mare preț pe darul primit de la Regele Carol 

II, plugul oferit de către acesta unui sătean: „ne-a umplut sufletul de 
mândrie, gândindu-ne că o părticică din sufletul Marelui nostru Rege o 
rază din ochiul de părinte al țăranilor s-a răsfrânt și asupra satului nostru. 
Acest lucru ne îndeamnă totodată să muncim din toate puterile pentru 
ridicarea satului acestuia ca să putem fi vrednici de vederea și atenția 
MS Regelui.”73 

În satul alăturat, Mislea, pe 9 mai 1943, se reorganiza căminul 
aparținând Fundației Culturale Regale „Regele Mihai” cu numele Radu 
Paisie, sub conducerea preotului Alex Popescu, cu un consiliu compus din 
76 de membri, şi cu sediul la școala din sat. În raportul trimis la sfârșitul 
anului 1943, reformatorii informau centrul despre activitățile pe care le-au 
depus în cele patru domenii. În sănătate: „cercetarea gospodăriilor sătești 
lunar, asistența medicală, colectarea de plante medicinale, în domeniul 
muncii: plantarea cu pomi a terenurilor virane, organizarea muncii de 
război pe timpul verii, pe tărâmul sufletesc: predici și conferințe și cor 
religios, iar în domeniul cultural: înființarea bibliotecii căminului.”74 În 
iunie 1943, conducerea căminului raporta modul în care a sprijinit efortul 
de război prin inventarierea lipsurilor familiilor cu membrii mobilizați în 
război mobilizat: 

„S-au dat îndrumări prin șezătorile ținute în cadrul Căminului, s-a lansat 
un apel către întreprinderile petroliere și oamenii de bine din localitate 
pentru a veni în ajutorul familiilor celor morți în războiul sfânt și mobilizați. 

71 Ibidem.
72 Ibidem.
73 Ibidem.
74 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fundațiile Culturale Regale. Cămine. Dosar 2841/1939



43

„Sănătate, muncă, minte, suflet”: evoluția căminelor culturale din România (1921-1989)

Față de numărul mare al copiilor săraci din localitate, s-a hotărât ca să 
se adune fonduri pentru cantina școlară. Căminul de zi ce a luat ființă în 
localitate este cercetat zilnic de președinte și director, luând parte activă 
la conducerea lui [...]. S-au făcut intervenții pentru procurarea unui aparat 
de cinematograf absolut necesar în această regiune.”75  

Exemplele acestor două sate demonstrează modalitatea în care structurile 
centrale controlau activitatea căminelor culturale, problemele cu care acestea 
se confruntau și modul în care conducerea locală punea în practică activitățile 
cerute de centru. Niciunul dintre cele două cămine din sate nu avea o clădire 
în care să își desfășoare activitatea și foloseau spațiul școlii din sat. 

2. Căminele culturale în perioada regimului socialist (1948-1989)
2.1 Schimbările politice și administrative 75

După schimbarea regimului politic, numărul căminelor culturale a crescut 
considerabil, iar activiștii comuniști au acordat o atenție sporită importanței 
pe care această instituție o avea în viața satului: „perioada 1946 - 1989 este 
marcată de politizarea activității culturale, prin propagandă comunistă și 
ateistă, cu punct culminant în deceniile șapte și opt – totul fiind coordonat 
în sistemul centralizat propriu dictaturii comuniste.”76 Unora dintre cămine 
le-au fost schimbate numele, noile autorități abandonând denumirile celor 
care aminteau de familia regală sau de trecutul naționalist. Din punct 
de vedere organizatoric, căminele culturale erau puse sub administrarea 
Comitetului Așezămintelor Culturale, la rândul său sub Direcția de 
Propagandă și Agitație a Partidului Muncitoresc Român. (înființată în 1948), 
ulterior sub Ministerul Învățământului și Culturii și al Consiliului General al 
Sindicatelor din R.P.R. (1962), iar conform Decretului 703/1973 activitatea 
lor era direct subordonată Consiliului Culturii și Educației Socialiste.77 
Unii cercetători consideră că între 1946-1963 a fost o perioadă „în care 
numărul acestor instituții a crescut, așa încât în fiecare așezare rurală 
exista un cămin cultural [...]. Animatorii culturii din acel timp nu au mai 
avut însă libertate de acțiune, managementul culturii fiind asumat de către 
structurile puterii locale. Ingerința factorului politic a contribuit la sărăcirea 
conținutului manifestărilor și la uniformizarea lor”.78

Între 1947 și sfârșitul anilor 1970 „rețeaua s-a dezvoltat mai ales din 
necesități propagandistice, realizate inclusiv prin acțiune culturală: s-au 
amenajat și s-au construit sedii noi, s-au înființat numeroase formații 
artistice, programele de activitate s-au diversificat și, cu tot formalismul 
impus de regimul totalitar, căminele culturale reușeau să răspundă 
nevoilor de cunoaștere și de divertisment ale populației rurale.”79 Sarcina 
culturalizatoare a căminelor culturale a devenit sinonimă cu propaganda în 
favoarea socialismului, iar principalele obiective se axau pe reforma agricolă. 

„odată cu instaurarea Republicii Populare Române, Căminele Culturale 
din întreaga țară au devenit un adevărat instrument de cultură în slujba 

75 Arhivele Naționale Istorice Centrale, Fundațiile Culturale Regale. Cămine. Dosar 2841/1939
76 Ligia Elena Rizea, op. cit., 2003, p. 16.
77 Decretul 703/1973, disponibil la http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/85317
78 Maria Moldoveanu et al., op. cit., 2000, p 38.
79 Ibidem.

poporului. Reorganizate pe baze noi, Căminele Culturale sunt conduse 
de țărănimea muncitoare, care, conștientă fiind de misiunea sa și știind 
că atât munca agricolă, cât și cea culturală vor da roade de care se vor 
bucura toți oamenii muncii, luptă pentru ridicarea nivelului ei cultural.”80

Una dintre sarcinile trasate pentru căminele culturale era aceea de 
a sprijini colectivizarea, fie prin organizarea de seri tematice, fie prin 
organizarea de vizite între gospodăriile agricole proaspăt înființate pentru 
a propaga măsurile de colectivizare. Astfel, „un număr însemnat de cămine 
culturale din raionul Satul Mare au sprijinit inițiativa țăranilor muncitori de 
a constitui asociații simple de producție agricolă. Numărul destul de mare 
de asociații înființate până acum se explică și prin faptul că la căminele 
culturale se popularizează în permanență rezultatele asociațiilor bune 
din raion și regiune, precum și avantajele acordate de stat acestor forme 
simple de cooperare în producția agricolă.”81 

2.2 Construirea și amenajarea de cămine 
culturale

Una dintre direcțiile prioritare de acțiune a autorităților locale în mediul 
rural consta în construirea de cămine culturale și de înființarea lor în conacele 
boierești sau în casele mai mari din sate, iar prezența oamenilor din aparatul 
central în teritoriu era considerată de bun augur. Măsura reprezenta atât un 
atac la vechile valori ale burgheziei, cât și recuperare a imobilelor în folosul 
statului. De exemplu, Îndrumătorul cultural din 1948 menționa amenajarea 
unui cămin cultural în comuna Buturugeni-Ilfov, într-un local de dimensiuni 
mai mari, expropriat: 

„noul sediul al Căminului Cultural [...] se află în castelul unui moșier expropriat 
și este prevăzut cu săli spațioase pentru ședințe, cu bibliotecă, săli pentru 
organizațiile de mase etc. [...] Înainte de începerea festivităților, dna Liuba 
Chișinevschi a vizitat localul, apreciind munca depusă de săteni pentru 
amenajarea, înfrumusețarea și pavoazarea noului sediu al Căminului lor 
Cultural.”82 

80 Îndrumătorul cultural, nr. 8/1948, p.45.
81 Idem, nr. 3/1956, p.3. 
82 Idem, nr. 8/1948, p.30.
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Foto 11. Prima pagină a revistei Îndrumătorul Cultural, ianuarie 1948

Un alt articol din Îndrumătorul Cultural din 1948 confirma și construirea 
de noi imobile pentru cămine culturale pe tot teritoriul țării: „luând în mână 
conducerea căminelor culturale, care până mai ieri erau în slujba moșierilor, 
țărănimea muncitoare a pornit cu hotărâre și entuziasm să-și construiască 
localuri proprii, încăpătoare, în care să se desfășoare șezătorile duminicale 
și adunările populare.”83 Pentru a întări în mentalul locuitorilor noua 
direcție culturală, aceste cămine erau asociate simbolic cu zile importante, 
precum 23 August sau 1 Mai.84 Astfel de inițiative erau răspândite: „în toată 
țara a pornit o puternică campanie de construcții și amenajări de localuri 
pentru Căminele Culturale, […] dar sunt și destule cămine culturale care 
s-au mulțumit să-și instaleze sediul în școala elementară.”85 De exemplu, în 
cinstea zilei de 23 August 1956, s-au dat în folosință 18 cămine culturale în 
regiunea Craiova: „Sute și mii de zile de muncă voluntară au depus țăranii 
muncitori din comuna Dăbuleni, raionul Gura Jiului, pentru a isprăvi cât 
mai repede noul lor cămin. Astăzi ei au de ce să fie mulțumiți. În centrul 
comunei se înalță o clădire chipeșă, care face cinste activiștilor culturali din 
Dăbuleni. […] Și în comuna Brădești, raionul Filiași, serbarea în cinstea zilei 
de 23 August va avea loc în clădire nouă.”86 Un alt exemplu de construire 
de cămine era cel de la Mușetești, ridicat de către comunitate în 1953. 
Conform datelor din Îndrumătorul cultural, „căminul a fost construit prin 
munca voluntară a sătenilor care au contribuit cu cantitatea de 100.000 
cărămizi, au transportat sute de metri cubi de piatră pentru fundație, iar în 
vara anului 1953 a început construirea sub supravegherea meșterului zidar 
Ion Gh. Păunescu.”87 În raionul Constanța, autoritățile raportau construirea 
de cămine culturale în toate satele unei comune, precum în comuna 
Miceștii de Câmpie, unde în cele trei sate care formează comuna (Micești, 
Visuia, Fântânița) au fost ridicate trei cămine culturale: „primul a fost dat în 
folosință în anul 1960, altul în 1962, iar cel de-al treilea – căminul cultural 
din Satul Visuia – la sfârșitul anului 1963. Noul cămin cultural cuprinde o 
sală de spectacole cu o capacitate de 450 de locuri, o bibliotecă [...] și o 
cabină de proiecție cinematografică.”88 De altfel, Îndrumătorul Cultural 
publica și schița interiorului căminului cultural și ordinea în care trebuiau 
afișate tablourile personalităților politice dominante la acea vreme.

83 Îndrumătorul Cultural, nr. 8/1948, p.30.
84 Astfel, până la 23 August vor fi gata o bună parte din lucrări la următoarele Cămine Culturale 

din jud. Năsăud: Monor, Selieș, Rodna, Leșu, Poiana Ilvei, Tiha Bârgăului și Telciu. Cămine 
care și-au luat angajamentul de a-și termina localul până la 23 August 1948: Ragla (Năsăud), 
Chișlaca (Bihor), Grădiștea (Ilfov), Scheia (Suceava), Tekirghiol (Constanța).

85 Astfel, în județul Covurlui, din 80 cămine culturale, 61 își au sediul la școală, în Tulcea, din 116 
cămine, 53 își au sediul de asemenea la școală etc. în „Concluzii asupra consfătuirilor care au 
avut loc în luna martie cu directorii județeni ai căminelor culturale”, în Îndrumătorul Cultural,  
nr. 4/1949, p.75.

86 Alte cămine culturale au fost construite în localitățile Țandăra, Căpreni, Cordești, Iancu Jianu, 
Ștefan cel Mare, Orlea, Rusănești, Amărăști, Pârșcoveni, Izvorul Anești, Podeni, Giurgița, Bistreț 
și Scăpău.

87 Vintilă Olteanu, „Local mândru pentru căminul cultural”, în Îndrumătorul cultural, nr. 6/1956, p. 37.
88 Constantin Oprea, „Cămine noi în regiunea Cluj”, în Îndrumătorul Cultural, nr.1/1964, p. 63.
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Foto 12. Clădirea căminului cultural din Mușetești.  
Sursa: Îndrumătorul Cultural, 8/1956

Foto 13. Clădirea căminului cultural din Brădești.  
Sursa: Îndrumătorul cultural 8/1956

Foto 14. Schiță privitoare la amenajarea interiorului căminului cultural.  
Sursa: Îndrumătorul cultural 9/1956

Foto 15. Îndrumări privitoare la amenajarea interiorului căminului cultural.
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Foto 17. Proiecte-tip de cămine culturale de 100 de locuri 
realizate de Institutul Proiect București ce urmau  

a fi construite în întreaga țară.  
Sursa: Revista Arhitectura nr. 10/1955

Foto 16. Schiță privitoare la amenajarea interiorului căminului cultural.  
Sursa: Îndrumătorul cultural 9/1956
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În alte situații, precum cele întâlnite în județul Mureș, Îndrumătorul 
Cultural sublinia importanța activităților depuse de Sfatul Județean al 
Căminelor, care a reactivat sau a înființat peste 100 de cămine culturale: 
„Țărănimea muncitoare a pornit să-și construiască prin munca voluntară 
clădiri care să fie sedii pentru Cămine Culturale, și unde sătenii să se adune 
pentru a-și potoli setea de cultură.”89 În 1949 s-a desfășurat o consfătuire 
la nivel național legată de activitatea căminelor culturale.90 Această 
consfătuire menționa și unele inconsistențe în planificarea activităților 
căminelor, fie la nivel județean, fie la nivel local: „ori, în cadrul Planului de 
Stat, noi avem o mare sarcină – acea de a avea până la sfârșitul anului 
10.000 de cămine culturale în funcțiune. Prin această sarcină nu trebuie să 
se înțeleagă numai ridicarea numărului de cămine la 10.000, ci existența a 
10.000 focare de cultură.”91 

În anul 1952, la nivel central, s-a hotărât proiectarea de localuri-tip 
pentru cămine culturale.92 Astfel, „Comitetul de Stat pentru Arhitectură 
și Construcții […] a comandat […] normativul pentru proiectarea 
căminelor culturale […], definitivat în 1953 și publicat în 1954 […]. Pe 
baza programelor din acest normativ, C.S.A.C (Consiliul de Stat pentru 
Arhitectură și Construcții) a instituit în toamna anului un concurs public 
de arhitectură în care s-au prevăzut două tipuri de cămine culturale și 
anume: căminul cultural cu o sală de 100 de locuri și cu o sală de 300 
locuri.”93 Câștigători au fost arhitecții M. Dima și R. Stamatin-Iovănescu. 
Căminele-tip au început să fie construite după 1954. Desigur, toate 
aceste planuri pentru construirea de cămine culturale sau amenajarea 
lor în imobile confiscate servea propagandei decise în forurile centrale 
ale Partidului. Chiar și în aceste condiții, munca de convingere pentru 
naționalizare și colectivizare se lovea de rezistența multor români. Așa se 
explică insistența activiștilor culturii socialiste.

Printre activitățile desfășurate în căminele culturale se numărau 
amenajarea de muzee, cercul agrotehnic, conferințe, vizite la casele 
memoriale din județ și la alte obiective culturale, concerte. Un raport 
de la acea dată confirma că, la nivel național, „cea mai mare parte din 
Ateneele și Căminele Culturale desfășoară o activitate permanentă, 
ținând șezători în fiecare duminică, numărul acestora ridicându-se în 
luna ianuarie la peste 6000. O mai mică parte din Căminele Culturale - și 
anume 2046 – desfășoară o activitate culturală mai slabă [...] Unele din ele 
aproape că nu au nicio activitate. În această privință sarcina colectivelor 
județene este de a le activiza în termenul cel mai scurt. […] Şezătorile 
serale au început să fie organizate de către cămine pe o scară tot mai 

89 Îndrumătorul cultural, nr.9/1948, p.25.
90 „Concluzii asupra consfătuirilor care au avut loc în luna martie cu directorii județeni ai 

căminelor culturale”, în Îndrumătorul Cultural nr. 4/1949, p.75.
91 Ibidem
92 Aurelia Teodorescu, „Studii pentru proiecte-tip de cămine culturale sătești”, în Arhitectura 1955.
93 Ibidem.

întinsă.”94 Consfătuirea din 1949 avea rolul și de a atrage atenția asupra 
dificultăților cu care se confruntau căminele și echipele artistice care își 
desfășurau activitatea în ele. Una dintre aceste dificultăți era numărul mic 
de participanți: „foarte multe se mai folosesc de echipe alcătuite numai 
din copii de școală elementară, iar altele au echipe formate numai din fete 
sau numai din băieți.”95 În plus, în anumite comune din județul Romanați, 
„alegerea sfaturilor pentru cămine s-a făcut la timpul potrivit, însă aceste 
sfaturi există numai pe hârtie, ele nu se ocupă deloc cu îndrumarea și 
organizarea activităților Căminelor Culturale. Această inactivitate de care 
dă dovadă conducerea Căminelor Culturale din Romanați este cu atât 
mai gravă cu cât țărănimea muncitoare dorește să-și îmbunătățească 
cunoștințele.”96 Reformatorii menționau că: 

„în conducerea Căminelor Culturale au fost, într-adevăr, ridicate elemente 
cinstite și vrednice din rândul țărănimii muncitoare, dar aceste elemente 
n-au fost pregătite, înainte, pentru munca ce trebuiau s-o ducă. Astfel, 
avem cazul în județul Teleorman unde la conducerea Căminelor Culturale 
au fost puși țărani în procent de 70%. Dacă până la această schimbare 
căminele culturale desfășuraseră o oarecare activitate, după această 
dată, însă, a urmat o perioadă de lâncezeală. Și era firesc să ajungă 
la acest rezultat, deoarece țăranii muncitori, puși în fruntea Căminelor 
Culturale au fost lăsați să-și ducă munca singuri, fără îndrumare, fără 
sprijin. Chiaburimea satelor a căutat să speculeze această situație și 
prin tot felul de uneltiri a încercat să pună piedici în munca acestora. 
Chiaburii din comuna Segarcea și Cucueți, prin uneltele lor din conducerea 
administrată, au făcut ca în fruntea Căminului Cultural să pătrundă 
elemente compromise, necinstite, foștii legionari.”97

Ca urmare a intensificării activităților de propagandă, Îndrumătorul 
Cultural menționa că în ianuarie 1949, la nivel național erau raportate 8159 
de cămine culturale.98 În concluzie, între 1938 (când statistica menționată 
în capitolul precedent confirma aproximativ 2000 de cămine culturale) și 
ianuarie 1949, autoritățile au înființat aproape 6000 de cămine.

94 Ibidem.
95 Loc de frunte în această privință ocupă județele Botoșani, Cluj, Severin. Șezătorile serale 

pot fi folosite de colectivele căminelor culturale sătești spre a lămuri toate problemele 
politice și culturale ale zilei. Prin discuții și lămuriri, prin citirea articolelor din ziare și diferite 
broșuri, țărănimea muncitoare va fi ajutată să înțeleagă rolul și importanța tuturor acestor 
probleme. „Concluzii asupra consfătuirilor care au avut loc în luna martie cu directorii județeni 
ai căminelor culturale” , în Îndrumătorul Cultural, nr. 4/1949, p.79.

96 „Concluzii asupra consfătuirilor care au avut loc în luna martie cu directorii județeni ai 
căminelor culturale”, în Îndrumătorul Cultural, nr. 4/1949, p.79.

97 În multe din aceste comune sediile Căminelor Culturale – aflate în localul școlii sau găzduite 
la primărie – sunt închise, nefiind nimeni care să se intereseze de soarta lor. Trebuie luate 
grabnice măsuri pentru ca în toate aceste comune să se pornească la o muncă serioasă 
pentru a repune în funcție Cămine Culturale: așa cum, de altfel, s-a început în șase comune 
din județ, unde se construiesc prin munca voluntară clădiri pentru Căminele Culturale. În 
Îndrumătorul cultural, nr.9/1948, p.25.

98 „Concluzii asupra consfătuirilor care au avut loc în luna martie cu directorii județeni ai 
căminelor culturale”, în Îndrumătorul Cultural, nr. 4/1949, p.75.
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2.3 Activități cultural-artistice
Principala activitate artistică a căminelor culturale a fost participarea 

ansamblurilor de amatori la Concursul Național al Echipelor Artistice, care, în anii 
1956-1957 deja ajunsese la cea de a patra ediție.99 Motivația organizatorilor era 
legată de „dezvoltarea activității artistice, […] ridicarea măiestriei de interpretare 
a echipelor artistice de amatori, pentru dezvoltarea creației artistice populare în 
scopul unei mai bune deserviri cultural-artistice a oamenilor muncii de la sate și 
al lărgirii orizontului lor.”100 Mesajul pe care aceste echipe artistice îl transmiteau 
era caracterizat prin adaptarea valorilor tradiționale la propaganda socialistă. 
Multe dintre versurile baladelor populare au suferit modificări ale sensului lor inițial, 
speculând sentimentul național și valorile folclorice tradiționale pentru inducerea 
tezelor socialiste.

Alte activități se concentrau în jurul amenajării de expoziții de artă, precum cele 
din regiunile Craiova, Carei și Dej. Ce cuprindeau aceste expoziții? De exemplu, 
expoziția din Craiova prezenta produse tradiționale precum: „spuma de borangic 
a maramelor, prestelcele și opregele înflorate, velințele țesute cu flori din fir aurit, 
șabacele din ștergare, vâlnicele și cătrințele, cioarecii din dimie albă înnegrită pe la 
buzunare cu flori de lânică. Ulcioarele, oalele, străchinile lucrate cu atâta meșteșug 
de neîntrecuții olari din Oboga Balșului, din Sineștii Severinului sau din Târgu Jiu 
prilejuiesc, de asemenea, vizitatorilor, aprecieri din cele mai entuziaste. [...] Dintre 
obiectele expuse ies în evidență și ilicele și pantalonii de aba din Băilești, ploștile din 
Târgu Jiu, fețele de masă din Tismana, zăvelcile oltenești din Podari și atâtea altele.”101 
Alte expoziții raionale s-au desfășurat în 1956 la Carei și Dej, cu concluzia: „secțiile 
culturale raionale au și de acum înainte datoria de a-i îndruma îndeaproape pe 
creatorii populari, căutând în același timp să scoată la iveală tot mai multe elemente 
talentate din rândurile oamenilor muncii.”102 Au mai fost organizate expoziții mobile, 
precum cea din 1964, denumită „Drumul Belșugului” în care mărturiseau că 

„este o înaltă datorie și răspundere a activiștilor culturali aceea de a căuta 
să folosească toate posibilitățile și resursele pentru satisfacerea cerințelor 
culturale crescânde ale colectiviștilor. Această răspundere revine în primul rând 
comitetelor de cultură și artă care sunt chemate să ia în scurtă vreme măsuri 
eficiente, multilaterale, pentru asigurarea unei activități cât mai intense în toate 
instituțiile culturale de la sate. […] O acțiune importantă ce se desfășoară la 
sate în lunile de iarnă este învățământul agricol de masă, factor determinant 
în intensificarea și amplificarea activității de propagare a cunoștințelor 
agrozootehnice și de economie agrară, în formarea noului profil cultural-tehnic 
al țărănimii.”103

99 Idem, în Îndrumătorul Cultural, nr. 4/1949, p.75.
100  Ordinul 1492/1956, publicat în Îndrumătorul Cultural, 2/1956.
101  Ordinul 1492/1956, publicat în Îndrumătorul Cultural, 2/1956. O serie de instituții erau implicate, 

precum secțiile culturale ale sfaturilor populare, Direcția Generală a Așezămintelor Culturale, Direcția 
Generală a Artelor și Direcția Învățământului, Casa Centrală a Creației Populare, Direcția Generală a 
Cinematografiei, Grupul de Inspectori ai Ministerului Culturii ș.a.

102  Traian Lungu, „Vizitând Expoziția de Artă Populară din Regiunea Craiova”, Îndrumător cultural, 
nr. 2/1956, p. 30. Autorul continuă: „mult admirat este tabloul reprezentând pe tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, tablou țesut la război de Eliza Oreletchi din Târgu Jiu”.

103  Ion Năsăudeanu, „Două expoziții raionale”, în Îndrumătorul Cultural, nr. 8/1956, p.38.  

Foto 18. Ilustraţii și fotografii din Îndrumătorul Cultural care surprind 
persoane în timpul activităților căminului cultural
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Foto 19. Corul din Mediașul Aurit, raionul Satul Mare, participant la faza 
regională a celui de-al IV-lea concurs național.  

Sursa: Îndrumătorul Cultural, nr. 8/1956

Foto 20. Dansatorii din Baba Novac, raionul Satul Mare.  
Sursa: Îndrumătorul Cultural, nr. 8/1956

Foto 21. Echipele de jocuri din comunele Cehal, raionul Tășnad (sus)  
și Homorod, regiunea Baia Mare (jos).  

Sursa: Îndrumătorul Cultural, nr. 8/1956
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Foto 22. Solistul vocal Gheorghe Sabău din regiunea Baia Mare / Corul 
căminului din Băbășești, raionul Satu Mare.  

Sursa: Îndrumătorul Cultural nr. 8/1956

Foto 23. Ansamblu de dansuri. Sursa: Îndrumătorul Cultural nr. 3/1988

Foto 24. Colectiviștii prezenți la manifestările culturale.  
Sursa: Îndrumătorul Cultural nr. 8/1956
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2.4 Planificarea activității căminelor culturale
Activitatea căminelor culturale era programată și supravegheată lunar pe 

baza unor planuri tematice realizate de către autoritățile centrale. Astfel, printre 
activități se numărau și vizionarea filmelor la cinematograf, precum Domnul 
Tudor104, 105 și se asculta muzică la pick-up: „planurile unui cămin trebuie să 
oglindească multilateral, creator complexitatea de teme și preocupări izvorâte 
din viața comunei respective. […] Planul tematic lunar […] cuprinde o zi a 
zootehnistului, întâlniri cu fruntașii sau cu specialiștii, pe brigăzi de producție, 
teme ce vor fi dezbătute de lectori-povestitori, iarăși potrivit specificului unei 
ramuri sau a alteia; după cum cuprinde seri pentru tineret, convorbiri cu femeile 
pe teme sanitare (susținute de medic), pedagogice (susținute de profesori sau 
învățători cu experiență) sau de actualitate politică.”106 

Pentru a se asigura de succesul activităților culturale, autoritățile 
considerau că atragerea intelectualilor era una dintre strategiile care trebuiau 
puse în practică: „Numărului mare de intelectuali făcând parte activă din 
comitetele de cultură și artă i se adaugă și zecile de mii de profesori, ingineri, 
medici, scriitori, actori, pictori, care s-au înrolat cu entuziasm în marea armată 
a celor ce răspândesc în mase lumina științei și culturii. […] În iarna anului 1954, 
numărul intelectualilor trimiși să desfășoare activitate culturală în cuprinsul 
raioanelor ajunsese la 44.000, în cursul iernii trecute, au pornit către sate, de 
la centrele de regiune și de raion, nu mai puțin de 90.000 intelectuali, care au 
ținut în fața a milioane de auditori, conferințe pe teme din cele mai variate.”107  
Aceste cifre trebuie preluate sub sezerva stilului hiperbolizant al socialismului 
caracterizat de dublul discurs și „îmbunătățirea” datelor statistice.

Manifestările și activitățile culturale săptămânale erau diverse și constau 
în conferințe, seri de experimente științifice și „călătorii pe hartă” – axate pe 
înțelegerea resurselor industriale și naturale din județul respectiv.108 Dintre 
manifestările care aveau loc în ultima zi a săptămânii amintim „duminica 
cultural-sportivă” și „ziua cinematografică.” Îndrumătorul Cultural nr. 2/1964 
prezenta o analiză cuprinzătoare a activităților pe care le organizau căminele 
culturale: conferință din ciclul agricol, convorbirea cu agronomul, consultația 
științifică (despre viticultură și legumicultură), expoziția agricolă, vizită la 
gospodăria colectivă, seara de calcul, sărbătorirea colectiviștilor fruntași, seara 
de întrebări și răspunsuri, ziua zootehniei, cercul de citit, buletinul gospodăriei 
(„manifestare culturală complexă, menită să contribuie la cunoașterea 
și rezolvarea problemelor de producție ale unității agricole socialiste”109), 

104  Dumitru Boriga, „O perioadă de intensă activitate culturală la sate”, în Îndrumătorul Cultural 
nr. 11/1964, p.2.

105 Domnul Tudor, regia Lucian Bratu, scenariu Mihnea Gheorghiu (1963).
106  „Prin prisma noului”, în Îndrumătorul cultural, nr. 1/1964, p.31.
107  Ibidem.
108  „20 de ani de realizări”, în Îndrumătorul Cultural, nr. 8/1964, p. 36.
109  „Seara de experimente științifice”, în Îndrumătorul Cultural, nr. 2/1964, p. 39. În continuare, după 

alte câteva explicații, profesorul a trecut la producerea propriu-zisă a descărcărilor electrice în 
atmosferă, în prezența apei, cu ajutorul aparatului electrostatic. El a explicat totodată concret 

cronica evenimentelor internaționale, călătoria pe hartă, jurnalul vorbit, seara 
literară, concursuri, vizite la muzeu, seara pentru tineret, lectoratul pentru 
femei, întâlnirea cu brigada științifică, dimineața de basme și filme pentru 
copii, șezătoarea.110 Toate aceste acțiuni, declarații oficiale și raportări trebuie 
înțelese în contextul presiunilor puse de către autorități în vederea convingerii 
maselor de justețea acțiunilor lor.

Măsurile propagandistice și de informare pe care le pregătea căminul 
cultural sătenilor erau legate și de procesul de industrializare, fie din județ, 
fie din țară. Modalitatea cea mai eficientă de a propaga mesajul era 
reprezentată de filmele distribuite la cinematografele sătești care începeau 
să își desfășoare activitatea în căminele culturale.

„dacă s-ar întocmi o hartă uriașă care să cuprindă tot ce s-a construit în 
țara noastră în acești douăzeci de ani, ea ar cuprinde, alături de mărețele 
edificii ale economiei noastre în plină dezvoltare, și întinsa rețea de instituții 
culturale de masă. [...] Alături de cele peste 4400 cluburi sindicale de la orașe, 
la sate există azi peste 12.000 de cămine culturale, cu o bogată activitate. În 
cele peste 23.300 biblioteci de toate gradele se află un fond de aproape 79 
milioane de volume, cercetate cu interes de masele largi […]. Cinematograful 
sătesc este și el o noțiune nouă: filmul a devenit pentru oamenii muncii de la 
sate o realitate familiară. […] Ne mândrim cu o puternică mișcare artistică de 
mase, ce cuprinde un milion de artiști amatori din rândul oamenilor muncii, al 
tineretului de la orașe și sate, ceea ce înseamnă că fiecare al 18-lea locuitor al 
țării noastre face parte din una dintre cele peste 30.000 de formații artistice.”111 
Cu toate acestea, datele prezentate mai sus de Dumitru Boriga, președintele 

Consiliului Așezămintelor Culturale din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, 
în care se menționează 12.000 de cămine culturale trebuie interpretate sub 
rezerva lipsei de corelare a raportărilor. Conform Îndrumătorului Cultural din 
mai 1971, numărul acestora era de 7409, iar o statistică publicată în noiembrie 
1971 în același Îndrumător Cultural112 confirma existența a 7744 de cămine 
culturale. De asemenea, Anuarul RSR din anul 1979 menționa că în anul 1970 
erau 7325 de cămine culturale și case de cultură la nivel național. Raportările 
pentru perioada 1948 – 1965 denotă o dublare a numărului de cămine culturale 
de la 4757 în 1948 la 10181 în anul 1950.113 Este incert, pe baza surselor 
consultate, câte cămine culturale au fost construite și câte au fost amenajate 
în imobile confiscate. De asemenea, nici rapoartele oficiale nu reprezintă surse 
de încredere deplină, având în vedere dorința autorităților locale de a raporta 
progrese pentru structurile de partid dar și pentru coordonatorii sovietici.

cazurile de producere a trăsnetului cunoscute de localnici, arătând că ele nu au nimic misterios, 
supranatural și sunt perfect explicabile. Cu creta, pe tablă, el a arătat cum se formează norii, 
în ce împrejurări are loc descărcarea electrică. De aici nu mai era decât un pas până la câteva 
sfaturi practice: de pildă, ce trebuie să faci dacă te surprinde o furtună în câmp.

110  „Buletinul Gospodăriei”, în Îndrumătorul Cultural nr. 2/1964, p. 21.
111  Ibidem.
112  Dumitru Boriga, președintele Consiliului Așezămintelor culturale din Comitetul de Stat pentru 

Cultură și Artă, „Cultura de Masă”, în Îndrumătorul Cultural, nr. 4/1964.
113  Republicată de Cristina Anisescu în Cultura de Masă în Epoca de Aur, p. 41.
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Cu toate rezervele față de veridicitatea datelor, în perioada 1948-1971, 
din datele statistice și din raportările locale reiese că numărul de cămine 
culturale a crescut, împreună cu numărul de clădiri, aparatura și numărul 
de manifestări culturale. Ansamblurile artistice participau la concursuri 
naționale și internaționale, numărul de biblioteci a crescut treptat, la fel și 
cel al cinematografelor.114 

2.5 Căminele culturale între 1971 și 1989
Odată cu finalizarea colectivizării (1964) și cu alegerea lui Nicolae Ceaușescu 

în calitate de secretar general al Partidului (1965), activitatea căminelor 
culturale a cunoscut o nouă etapă. În perioada 1965-1970, liderul comunist a 
încercat o depărtare de influența U.R.S.S., însă aceasta a avut ca efect o direcție 
naționalistă, care a influențat și activitatea căminelor culturale. Din punct de 
vedere organizatoric, pe 15 septembrie 1971, „la București ia ființă Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste [...] care are sarcina expresă de coordonare și 
aplicare, într-o viziune unitară, a politicilor culturale, a întregii activități de 
formare a «omului nou». Această instituție, subordonată Comitetului Central al 
PCR și Consiliului de Miniștri, preia sarcinile Comitetului pentru Presă și Tipărituri 
și cea mai mare parte a atribuțiilor acestuia, în materie de cenzură.”115 

Foto 25. Articol din Îndrumătorul Cultural nr. 3/1988 care prezenta 
obiectivele formării «omului nou»

La scurt timp, autoritățile au adoptat Decretul 703/1973 prin care se 
stipula că„activitatea cultural-educativă se realizează prin următoarele 
tipuri de instituții: cămine culturale; case de cultură; centre de îndrumare a 
creației populare și mișcări artistice de masă; cluburi; biblioteci, muzee, teatru 

114  Direcția Centrală de Statistică, Anuarul statistic al R.S.R., 1980, p. 581.
115  Maria Moldoveanu et al., op. cit., 2000, p 38.

și instituții muzicale; școli populare de artă; alte unități cultural-educative. 
Îndrumarea unitară a acestora, indiferent de subordonarea lor, se exercită 
de către Consiliul Culturii și Educației Socialiste și de către comitetele de 
cultură și educație socialistă județene, comitetul municipiului București etc.”116 
Desigur, „căminul cultural se conturează ca unul dintre principalele organe 
locale de execuție a planului cultural unitar al localității, elaborat și aplicat sub 
conducerea comitetului comunal de partid. În acele localități, în care [...] își 
face drum această concepție promovată de Plenara din 3-5 noiembrie 1971, 
apar grupurile active de animatori culturali, formate din săteni.”117

Foto 26. Corul Căminului Cultural Runcu, județul Gorj.  
Sursa: Îndrumătorul Cultural nr. 3/1988

Decretul nr. 703/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură 
pentru instituțiile cultural-educative118 era primul act normativ care 
intervenea în forma de organizare internă, supraglomerând și subordonând 
unui principiu egalizator toate tipurile de instituții publice de cultură. Acest 
decret stabilea că „așezământul cultural (cămin, casă de cultură, club) 
îndrumat de comitetul comunal de partid, ca expresie organizată a unor 
tendințe avansate ale colectivității sătești, este dator să fie în măsură a 
arăta, și el, întemeiat pe cunoașterea realităților locale, cele mai eficiente 
soluții urbanistice și cele mai gospodărești rezolvări administrativ-teritoriale. 
Corespunzător cu rolul său de seamă în viața satului românesc sistematizat, 
construcția căminului cultural al anilor următori și care merge, anticipator, 
în întâmpinarea anului 2000, se conturează în viziunea noastră ca un palat 

116 Idem, p. 13.
117 Decretul nr. 703 / 1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru instituțiile cultural-

educative, disponibil online la adresa http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50968
118 Octavian Neamțu, „Cultura ca acțiune socială”, București: Editura Academiei Republicii 

Socialiste România, 1976, apud Cristina Anisescu,  op. cit., 1976, p. 59.
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local al culturii.”119 Conform acestui decret, căminul cultural are sediu propriu 
și desfășoară activitate cultural-educativă în mod permanent, în satele 
componente ale comunei se organizează filiale, care sunt conduse de un 
cadru didactic în cadrul activităților obștești.”120 

Foto 27. Orchestra simfonică din Botoșani pe scena căminului cultural  
din Vorona. Îndrumătorul Cultural nr. 1/1988

Din punct de vedere administrativ, „căminul cultural este condus de un 
director, cadru didactic, degrevat de norma de predare în cazul profesorilor 

119 Decretul nr. 703 / 1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru 
instituțiile cultural-educative, disponibil online la adresa http://legislatie.just.ro/Public/
DetaliiDocument/50968

120 Octavian Neamțu, „Cultura ca acțiune socială”, București: Editura Academiei Republicii 
Socialiste România, 1976, apud Cristina Anisescu, op. cit., 1976, p. 59.

și numai de sarcinile obștești în cazul învățătorilor.”121 Legea însă nu 
menționează și directivele nespuse, conform cărora „pentru a deveni director 
de cămin cultural [...] trebuia, în primul rând, să fii membru de partid și să 
cânți după struna partidului.” Mai mult decât atât, „cel care deținea funcția 
de director de cămin era, de fapt, responsabil cu propaganda la nivel local, 
recrutat, de pildă, din rândul activiștilor de partid.”122 

Activitatea socială și culturală în a doua jumătate a anilor 1970 s-a axat 
pe construirea omului nou: „în prezent, munca cultural-educativă de masă 
în țările socialiste se înscrie în coordonatele mai cuprinzătoare ale formării 
conștiinței socialiste, comuniste, ale educării omului nou, participant conștient 
atât la procesele social-politice în care este implicat, cât și la viața economică 
și științifică.”123 După 1978, a fost o „perioadă în care fondurile alocate culturii 
s-au diminuat progresiv, inițiativele fiind sufocate, iar activitățile culturale 
devenind extrem de politizate.”124 Conform Ligiei Rizea,

„creația artistică de masă primește însă valențe noi. Este întărită, susținută 
material, controlată și coordonată direct de organele de partid (secretarul 
cu propaganda îndeplinea funcția de director de cămin cultural). În acest 
context, casele de cultură și căminele culturale își accentuează și diversifică 
activitatea. Le este asigurată prin «ordin de serviciu» asistența artistică 
(coregrafi, actori, scriitori etc.). Principala forță mobilizată, în acest scop, 
cu precădere în mediul rural, a fost reprezentată de cadrele didactice. 
Acolo unde a existat un filon artistic real, sau s-a răspuns unei necesități 
firești, s-au  înregistrat fapte pozitive (competiția artistică are efectele ei 
pozitive implicite, iar cenzura nu poate desființa integral valoarea) – dar, 
ca notă generală a dominat formalismul și cultul personalității – adresat 
cuplului prezidențial.”125 
Începând cu anii ’80, odată cu urbanizarea și creșterea migrației dinspre 

sate spre orașe, căminul cultural a început să își diversifice activitățile, 
însă acestea erau tributare sprijinirii propagandei. Astfel, organizarea 
nunților la căminul cultural a devenit extrem de populară, ca și vizionarea 
filmelor străine la cinematograful amenajat în cadrul căminului cultural și 
organizarea discotecilor: „în anii ’80, căminele culturale se îndepărtaseră 
de la misiunea lor inițială, aceea de educare și culturalizare. Pe lângă faptul 
că nu mai erau deloc finanțate, statul impunea ca acolo să se desfășoare 
zilnic activități de propagandă în sprijinul Partidului Comunist.”126 Jurnaliștii 
și documentariștii Televiziunii Române, trimiși pe teren pentru a cerceta 
activitățile căminelor culturale din anii 1980 criticau acerb organizarea 

121 Cristina Anisescu,  op. cit., 1976, p. 46.
122 Raluca Rogojină, realizator și producător TV, Lavinia Betea, consultant de specialitate, 

Adevăruri despre trecut: Hai la căminul cultural!, Televiziunea Română, decembrie 2019.
123 Ibidem.
124 Ion Jinga, în Cristina Anisescu, op. cit., 1976, p 46.
125  Ligia Elena Rizea,op. cit, 2003, p 51.
126 Dănuț Huțu, Directorul Direcției Județene de Cultură Botoșani, în Raluca Rogojină, Adevăruri 

despre trecut: Hai la căminul cultural!, Televiziunea Română, decembrie 2019.
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serilor de film și a discotecilor printr-o perspectivă moralizatoare asupra vestimentației sau obiceiurilor 
tinerilor și apatia lor la manifestările cultural-artistice, fapt ce contravenea moralei și propagandei din 
anii ’80.127 

2.6 „Cântarea României”
După jumătatea anilor 1970, accentul autorităților în vederea dezvoltării activităților culturale a fost pus 

pe Festivalul Național al educației și culturii socialiste „Cântarea României”. Prima ediție s-a desfășurat în 
anul 1976 și se baza pe edițiile anterioare ale Concursului Național al Echipelor Artistice. La nivel general, 
Cântarea României a fost un festival cu origini  și scopuri preponderent politice, similar într-o anumită 
măsură cu alte evenimente ținute, de exemplu, în cinstea familiei regale în anii ‘30128. Ceea ce diferenția 
în mod esențial Cântarea României era abordarea totalitaristă asupra culturii și ținta de a cuprinde în 
cadrul festivalului toate formele de manifestare culturală, artistică, dar și din domeniul științei, tehnicii, 
muncii agricole, toate pliate pe structura politică predefinită și instrumentate spre propagandă și socializare 
politică.129

Cântarea României era organizată o dată la doi ani, se desfășura din octombrie până în mai, și 
presupunea patru faze – locală, județeană, regională și republicană. Sub pretextul descoperirii talentelor 
de la toate nivelurile societății, scopul primar era implicarea activă a unei părți cât mai marei din populație 
în pregătirea și desfășurarea festivalului pentru a întări conștiința „omului nou” în fiecare cetățean. 
În acest sens, se poate remarca utilitatea infrastructurii căminelor culturale și chiar necesitatea unor 
structuri adiționale care să sprijine procesul de recrutare a participanților, dar mai ales de educare a 
maselor în spiritul socialismului național și care să organizeze temeinic timpul liber al cetățenilor în scopul 
construirii omului nou: „să constituim în întreprinderi și instituții consilii unitare de educație și cultură, 
care să organizeze, sub conducerea organizațiilor de partid, întreaga activitate de răspândire a științei, de 
educare politică, munca cultural-artistică, precum și organizarea plăcută și educativă a timpului liber.”130 

Sub conducerea secției de Propagandă a Comitetului Central și a Comitetului pentru Cultură și Educație 
Socialistă, scopul Cântării României a fost, în mod oficial, de a „contribui la educarea întregii societăți, a 
tineretului, în spiritul muncii neîncetate pentru progresul socialismului în România”131, ceea ce, în opinia 
lui Vintilă Mihăilescu, a adăugat acestei manifestări o altă particularitate: aducerea în prim-plan a unei 
forme de stahanovism cultural mânat de „entuziasmul socialist”132. Cultura a fost astfel transformată într-o 
competiție pentru a atinge arta producției, iar arta devenea cuantificată, se putea raporta.133 Mai mult, în 
tentativa de a legitima varianta naționalistă a socialismului românesc, folclorul a devenit resursa principală 
cu ajutorul căreia era re-definită imaginea întregului popor, iar pentru a putea exploata această resursă, 
rețeaua căminelor culturale din mediul rural era esențială.

127 Raluca Rogojină, Adevăruri despre trecut: Hai la căminul cultural!, Televiziunea Română, decembrie 2019.
128 Constantin Claudiu Oancea, Mass Culture Forged on the Party’s Assembly Line Political Festivals in Socialist Romania, 1948-1989, 

PhD Thesis Proposal, European University Institute Florence, September 2015, p54
129 Idem, p58
130 Nicolae Ceaușescu, Expunere cu privire la activitatea politico-educativă de formare a omului nou, constructor conștient și devotat al 

societății socialiste multilateral dezvoltate și al comunismului în România în Congresul educației politice și al culturii socialiste. 2-4 
iunie 1976 București, Editura Politică, 1976, p. 51.

131 Festivalul Național al educației și culturii socialiste “Cântarea României”, strălucită manifestare a dragostei de muncă, a virtuților creatoare 
ale poporului nostru, expresie a democratismului politicii culturale a Partidului Comunist Român, în Scânteia, 28 Noiembrie, 1976, p.1.

132 Vintilă Mihăilescu, „A New Festival for The New Man” în The Socialist Market of Folk Experts during the ‘Singing Romania’ National Festival», 
in Vintilă Mihăilescu, Ilia Iliev, Slobodan Naumovic (eds.), Studying peoples in the people’s democracies. II: socialist era anthropology in 
south-east Europe, Berlin, Lit, London, Global, Piscataway, NJ, Transaction Publishers, 2008, p65

133 Idem, p66 

Foto 28. Coperţile numerelor 1 și 3  
ale Cântării României din 1988
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Festivalul Național Cântarea României a fost „o strategie sui generis 
de modernizare național socialistă, cu scopul de a pregăti venirea 
comunismului real și de a sprijini construirea omului nou în România, [...] 
un uriaș proces de (re)-definire a culturii populare. Dar ar fi înșelător să 
considerăm că a fost un efort convergent, planificat în totalitate, urmărind 
un design dezirabil final pentru cultura populară. […] În cele din urmă, a 
fost un experiment social de pe urma căruia cultura populară și experții din 
domeniu nu și-au mai revenit.”134

Odată cu prima ediție a Festivalului Național al educației și culturii 
socialiste „Cântarea României”, numele publicației „Îndrumătorul Cultural” 
s-a schimbat în „Cântarea României”, iar paginile acestei reviste se axau pe 
propagarea imaginii cuplului prezidențial:

„cele șase ediții ale Festivalului național Cântarea României au determinat 
pe parcurs mutații de esență în concepția și metodologia activității 
căminului cultural, instituție dinamică ce și-a îmbogățit și diversificat 
funcțiile și atribuțiile și, în consens, conținutul activității, tot mai legat de 
cerințele producției, de modelarea omului nou; și-a apropriat mijloacele 
și tehnicile de cunoaștere și fundamentare științifică a activității ale unor 
domenii precum știința conducerii, sociologia, pedagogia, folcloristica, 
și-a perfecționat structura organizatorică, și-a democratizat raporturile 
cu publicul, angajat tot mai mult nu numai ca beneficiar al demersurilor 
cultural educative și artistice, ci și ca participant direct la activitatea 
de valorificare, de creație și de diversificare a culturii. Totodată, etapa 
actuală de dezvoltare, cerințele tot mai prețioase ale satului contemporan 
impun ca și activitatea cultural-educativă să se desfășoare nu numai cu 
entuziasm și pasiune, ci și cu știință și rigoare.”135 
Numerele din Cântarea României de la sfârșitul anilor 1980 publicau 

lunar articole despre situația din județele țării. Conform raportărilor 
prezentate, în județul Timiș, „la data de 1 Mai 1978, în județ își desfășurau 
activitatea în cadrul ediției a II-a a Festivalului Național Cântarea 
României 1151 formații artistice, cu 18115 membri, din care 210 formații 
ale naționalităților conlocuitoare, cu 3000 de membri, 175 de cercuri și 
cenacluri de creație artistică, cu 2455 creatori, 382 interpreți și creatori 
individuali. De la începutul anului au avut loc în județ 1200 spectacole și 
alte manifestări artistice ale amatorilor.”136 La Buzău, „la finele primei 
ediții numărul formațiilor artistice s-a ridicat la 960, pentru ca în etapa 
de masă a celei de-a doua ediții să atingă cifra de 1400, în cadrul căreia 
sunt cuprinși aproape 40.000 membri.”137 Deși pentru județul Sibiu nu 

134  Idem, pp 75-78
135  Ioana Lupu, „Îndrumar metodologic al directorului căminului cultural”, în Cântarea României, 

nr 12/1988, p. 33.
136  Ibidem
137  „Buzău”, în Cântarea României nr. 11/1978, p.12-13: „viața cultural-artistică a județului 

Buzău se înscrie în ampla desfășurare de forțe artistice generată de Festivalul Național 
«Cântarea României», care transformă patria noastră socialistă într-un strălucitor amfiteatru 

sunt publicate statistici, autorii menționează că „avem în vedere, în 
primul rând, accentuarea conținutului educativ al tuturor manifestărilor 
organizate, astfel ca acestea să reflecte problematica actuală a edificării 
societății socialiste multilateral dezvoltate, să militeze pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oamenilor muncii, pentru educarea lor în spiritul 
patriotismului revoluționar, al aplicării în viață a principiilor vieții și muncii 
comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.”138

La sfârșitul anilor ’80, reformatorii culturali considerau că aceste 
cămine culturale își îndepliniseră scopul de sprijinire a comunismului, 
iar revoluționarea satului românesc determina aparatul de propagandă 
să gândească alte direcții pentru activitatea căminelor culturale: „în 
alți termeni, noua revoluție agrară comportă și o revoluție culturală de 
mare amplitudine.”139 Însă activiștii recunoșteau că se loveau de o criză 
a implicării intelectualilor în activitățile culturale și o justificau evidențiind 
factorii: „ei aparțin unor cauze obiective (navetismul, de pildă), dar și 
unor motivații personale. De asemenea, modul în care decidenții culturali, 
organizatorii și planificatorii acțiunii cultural-educative se implică în 
direcția solicitării participării intelectualilor are un rol deosebit în a 
oferi conținut și sens procesului de integrare cultural-educativă. […] În 
numeroase comune, factorii decidenți nu acordă nicio atenție acestui 
aspect pe care-l consideră formalism (încadrarea culturală) și, ca atare, 
intelectualii nu sunt cuprinși în mod formal în organigrame de acțiune 
culturală.”140 Autorii concluzionau că „integrarea efectivă, ca participare 
culturală activă, este încă departe de potențialul disponibil și de cerințele 
social-comunitare.” 

Așa cum menționează Aristide Zub, fost director de cămin cultural, 
„scopul principal era îndoctrinarea tuturor, cu învățătură marxist-leninistă, 
cu direcțiile de dezvoltare a României, cu formarea omului nou.”141 Tot 
în această perioadă activau și brigăzile artistice „[care] erau formate 
din învățători, din profesori, [din] tinerii care mai erau la sate la vremea 
respectivă; trebuiau să se deplaseze la locurile de muncă ale oamenilor și 
în timp ce oamenii erau necăjiți că trebuie să muncească, vă dați seama ce 
caraghios era cadrul didactic în [timp] ce lucrează ăla la batoză, să îi cânte 
sau să țină conferințe.”142 Această mărturie evidențiază nu doar eșecul 
propagandei socialiste, ci și efectele privării de autonomie a căminelor 
culturale (pe baza decretului din 1973).

al creației, unde cântecul, dansul, poezia, sculptura și muzica și demnitatea muncii se afirmă 
pe coordonatele patriotismului și umanismului”.

138 Vasile Crișan, președintele Comitetul Județean de cultură și Ed. Soc. Sibiu, „Preludii la viitoare 
împliniri”, Cântarea României, nr. 4/1988, p.12.

139 Florin Ciotea, „Integrarea intelectualității în activitatea cultural-educativă din comunitățile 
rurale”, Cântarea României, nr. 4/1988, p. 30.

140 Idem, p.31.
141 Aristide Zub, fost director cămin cultural, Vârful Câmpului, jud. Botoșani, în Raluca Rogojină, 

Adevăruri despre trecut: Hai la căminul cultural!, Televiziunea Română, 2019.
142 Ibidem.
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3. Concluzii
Instituția căminului cultural a apărut după Primul Război Mondial 

ca o măsură din partea autorităților de a oferi o bază culturală comună 
locuitorilor din zonele rurale, fundamentată pe construirea statului național 
și avea, fără îndoială, un scop politic de susținere a idealurilor naționale și 
a Monarhiei. 

Sociologul Dimitrie Gusti a fost cel care a pus bazele legislative și 
administrative ale dezvoltării căminelor culturale şi a evidenţiat importanţa 
pe care echipele studențești o aveau în activitățile culturale de la sate. 

Din punctul de vedere al infrastructurii, în perioada 1921-1948, majoritatea 
sediilor funcționau în imobile deja construite, în special în școli, iar directorii 
acestora erau, în general, preoții. După 1948, efortul administrației socialiste 
a fost de a înzestra aceste cămine culturale cu un imobil propriu, construit 
după planuri-tip. În același timp, o parte și-au desfășurat activitatea în clădiri 
confiscate sau naționalizate. 

Autoritățile socialiste au considerat căminul cultural esențial în 
convingerea sătenilor de importanța colectivizării. După încheierea 
colectivizării, căminul cultural a început să joace un nou rol, prin pregătirea 
fazelor locale și județene ale Cântării României. 

Cele mai importante activități pe care căminele culturale le organizau 
între 1923 și 1948 erau legate de sărbătorirea sau comemorarea unor 

evenimente istorice, organizarea de colecte, înființarea de ansambluri 
de dansuri tradiționale și trupe de teatru, mici activități economice, 
sprijinirea eforturilor de alfabetizare și ajutorarea autorităților de stat 
prin diseminarea informațiilor legate de drepturile și obligațiile lor, dar și 
oferirea de asistență medicală și organizarea bibliotecii. În perioada 1948-
1989, căminele culturale au fost, în primul rând, agenți de propagandă 
și de sprijinire a procesului de colectivizare, iar activitatea lor consta în 
organizarea de expoziții, vizite, șezători, concursuri de dansuri, vizionarea 
de filme și organizarea fazelor locale și judeţene ale Cântării României. 

Din istoria așezămintelor culturale din mediul rural reiese faptul că ele 
au reprezentat un element important pentru regimurile politice de diverse 
ideologii, atât datorită infrastructurii fizice extinse cât și datorită resurselor 
umane implicate care făceau legătura între administrația centrală și lumea 
rurală. Astfel, de-a lungul timpului, instituția căminului cultural a fost utilizată 
ca instrument de „ridicare a satului” către idealuri ce deseori depășeau 
domeniul cultural: proiecte educaționale precum alfabetizarea populației 
rurale; proiecte și strategii politice de tipul creării unui „om nou” atât din 
perspectiva regalistă, cât și din cea comunistă; proiecte de educație sanitară 
sau proiecte sociale precum sprijinirea persoanelor defavorizate. Foarte 
adesea, din pricina locului central din viața comunităților ele au devenit 
mijloace de luptă politică pentru contracararea rețelei adversarilor politici. 
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Situația așezămintelor culturale din mediul rural după 1989

1. Introducere
Acest capitol, în strânsă legătură cu cel anterior, analizează traseul 

transformărilor cadrului de reglementare și evoluția administrativă a 
căminelor culturale din mediul rural după anul 1989. Aspectele urmărite cu 
privire la acești ultimi 30 de ani sunt în principal legate de: legislație, resurse 
umane, starea infrastructurii fizice și, nu în ultimul rând, activitatea culturală 
și participarea cetățenilor.

Căderea comunismului și perioada de tranziție începută după 1989 au adus 
schimbări la toate nivelurile societății, cu variații ale ritmului de evoluție de la 
spontan, radical, la unul lent și cu polarizări sociale majore. Noua infrastructură 
legislativă a avut tendința de a muta inițiativa și responsabilitatea la nivel local,  
punând bazele pentru procesul incipient de descentralizare. Totodată, au 
început procesele de de-cooperativizare și dezindustrializare, care în scurt timp 
au generat o reacție în lanț în ce privește valorile şomajului şi emigrării.1 Astfel, 
mediul rural a devenit din ce în ce mai depopulat, fiind părăsit de tinerii forțați 
de noul context să apeleze la „tranziție socială prin migrație”2 în lipsa locurilor 
de muncă și a unei infrastructuri instituționale adaptate vremurilor și nevoilor. 

Primii ani după 1989 au adus liberalizarea prețurilor, a exporturilor și 
importurilor, iar privatizarea a fost lansată în spațiul public ca o precondiție 
elementară pentru tranziția la noua economie de piață și către democrație3. 
În plus, Legea Fondului Funciar a generat o nouă dezbatere agrară în jurul 
proprietății asupra pământului, declanșând procesul de dislocare a vechii 
structuri sociale.4 Structura socială a mediului rural s-a schimbat radical: 
privatizarea în agricultură și restructurarea altor ramuri de activitate au 
condiționat apariția de noi categorii socio-economice, cu alt conținut în 
comunitățile culturale. Categoria cooperatorilor agricoli s-a transformat 
prevalent în agricultori individuali privați sau în membri asociați ai unităților 
agricole (asociații, întreprinderi comerciale mixte cu profil agricol), au apărut 
meseriașii și comercianții particulari, întreprinzătorii și liberi-profesioniștii.5

Toate aceste schimbări - cărora li se adaugă și șocurile profunde ale unor crize 
politice și conflicte sociale grave precum Mineriadele - au generat procese hectice 
de tranziție, o instabilitate administrativă și legislativă, precum și controverse în 
jurul unor noi teme: privatizare, șomaj, inflație, pluripartidism, libertate, protecție 
socială, egalitate etc., precum și o puternică polarizare socială în jurul planurilor 
de reformă.6 De altfel, așa cum argumentează Dumitru Sandu, 

1 Vintilă Mihăilescu, De la vacă la balansoar. Mutaţii şi sensuri ale gospodăriei rurale în post-
socialism, IRSR, iunie 2011; vol. 1, nr. 2, p. 11.

2 Dumitru Sandu, Lumile sociale ale migrației românești în străinătate, Polirom, 2010, p. 35.
3 Vintilă Mihăilescu, op. cit., p. 11.
4 Silviu Brucan, Stâlpii noi puteri în România, București, Nemira, 1996, p. 65.
5 Maria Fulea, Satul românesc contemporan, 1996, p. 164, apud Maria Cobianu Băcanu, Cultură 

și Evaluare, 1998, Centrul de pregătire si formare a personalului din instituțiile de cultură, p. 150.
6 Dumitru Sandu, Sociologia tranziției. Valori și tipuri sociale în România, Staff, București, 

1996, pp. 9-73.

„La un nivel foarte general, se poate spune că provocările tranziției sunt 
incertitudinea și resursele. […] Tranziția în înțelesul ei social profund este  
o imensă luptă socială pentru accesul la resurse rare – capital material, 
uman și social – și pentru reducerea incertitudinii – incertitudini majore sau 
minore, în legătură cu viața economică, politică și socială, cu oportunități 
și resurse.”7

După 1989, așezămintele culturale din spațiul rural românesc au fost 
forțate să supraviețuiască în acest context social, politic și economic instabil 
și confuz, care a caracterizat primii ani de tranziție. De asemenea, pe lângă 
schimbări extrem de rapide și la scară largă, în mediul rural au apărut o serie 
de particularități sociale generate și potențate de problemele agriculturii, dar 
și de problemele specifice satului8, precum Legea fondului funciar9 și procesul 
de privatizare care „formează o nouă atitudine față de pământ, bunuri și 
proprietate.”10 

Același proces de tranziție a afectat și modul în care persoanele se raportează 
la rolul culturii în societate, la valorile culturale și practica lor. Studiile din această 
perioadă privitoare la domeniul cultural fac referiri la noțiuni precum „surparea 
tradițiilor”, falsificarea sau reîntoarcerea la valori, semnalând o criză a culturii11, 
dar și o latură psiho-morală a tranziției12 ce trebuie luată în considerare pentru 
a înțelege imaginea de ansamblu a acestui proces.

În acest context, cultura, proaspăt promovată la nivel de „serviciu public”,  
nu ocupă un loc fruntaș între prioritățile locuitorilor din mediul rural, așa 
cum arată și cercetarea realizată de Maria Cobianu-Băcanu în 1993, în care 
respondenții din mediul rural au așezat cultura pe locul 6 într-un clasament al 
importanței aspectelor vieții (vezi Figura 1).13 

În viziunea autoarei, această ierarhizare nu înseamnă neapărat că 
locuitorii din mediul rural și-au pierdut interesul pentru cultură, ci ilustrează 
„distanța mare pe care o au de parcurs de la un nivel extrem de scăzut de 
viață materială până la nevoia de suflet și spirit pe care o reprezintă cultura. 
Păgubită a fost în vechiul regim cultura prin restricțiile la care era supusă, 
păgubită este și acum, mai ales prin scăderea drastică a nivelului de trai al 
oamenilor și creșterea prețului cărții, ziarului, revistei, spectacolului.”14 

7 Idem, p. 79.
8 Alexandru Duma, Căminul – centru cultural (o posibilă devenire), Revista Paideia, nr. 3, 1997, 

Asociația Națională a Universităților Populare, p. 29.
9 Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1459
10 Maria Cobianu-Băcanu, op. cit., 1994, p. 13
11 Cornelia Costin, Considerații asupra dimensiunii culturale a tranziției, în Calitatea vieții, an IV, 

nr. 2/3, 1993, p. 76.
12 Maria Cobianu-Băcanu, Cultură și valori în perioada de tranziție, editura Economică, 1994, p 53
13 Idem, p. 163.
14 Maria Cobianu-Băcanu, op. cit., 1994, p. 171
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Figura 1. Ierarhia completă conform rezultatelor studiului Cultură și valori 
în perioada de tranziție, 1994.

Trecerea de la socialism la un regim democratic nu a rezolvat dintr-o 
dată problemele structurale generate de regimul totalitar precum acutizarea 
sărăciei și scăderea nivelului de trai, probleme care, inevitabil s-au răsfrânt și 
asupra modului în care oamenii se raportau la cultură.

Tranziția la democrație, cu tarele și defectele inerente unei implementări sui 
generis, a eliminat cenzura și a diminuat treptat cultura de partid, a adus libertate 
crescută de exprimare, de circulație a populației, acces îmbunătățit la informație, 
redeschiderea granițelor și a posibilităților de colaborare transfrontalieră între 
comunități din România și comunităţi din alte state. De asemenea, deschiderea 
piețelor locale către mărfurile de import a adus noi elemente de cultură materială, 
a sprijinit importul de tehnologie mai performantă, inclusiv în sectorul cultural, 
şi, mai ales după jumătatea anilor 2000, a fost facilitat accesul la fonduri 
nerambursabile și în domeniul culturii.

Judecând după o serie de măsuri și evenimente cu influență majoră asupra 
așezămintelor, propunem delimitarea a trei intervale temporale principale 
pentru scopul acestei analize: 
•	 perioada	1989-1996	–	o	resetare	a	principiilor	și	numeroase	reforme,	cu	
tendințe	mixte	de	centralizare	și	descentralizare	a	culturii; 

•	 perioada	1997-2006	–	marcată	de	un	proces	general	de	descentralizare	
și	o	nouă	lege	dedicată	așezămintelor	culturale,	precum	și	o	nouă	lege	
a	administrației	publice	locale;

•	 perioada	2007-2018	–	marcată	de	integrarea	României	 în	Uniunea	
Europeană,	cu	noi	norme	și	accesul	la	fondurile	aferente.

Fiecare perioadă este analizată din perspectiva următoarelor dimensiuni: 
legislație, personal, infrastructură fizică și activitate. Este de notat însă la acest 
punct faptul că așezămintele culturale, în special cele din mediul rural, sunt 
din ce în ce mai puțin vizibile în cercetare, așa încât, în cele trei decenii de 
după căderea regimului socialist, informațiile privitoare la căminele culturale 
din mediul rural sunt fragmentare sau inexistente. Ultima inventariere anuală 
exhaustivă realizată de către Comisia Naţională pentru Statistică a avut loc 
în anul 1990. Conform rezultatelor Anuarului statistic al României, existau în 
total 7110 cămine culturale, din care 2668 comunale şi 4442 filiale săteşti15. 
Până la începutul anilor 2000 mai apar publicații pe baza unor date colectate 
între 1991 și 1999. Ulterior, apar din ce în ce mai puține date sistematice cu 
privire la starea căminelor culturale, personalul responsabil sau activitatea lor. 
Astfel, cele trei perioade analitice delimitate mai sus vor cuprinde dimensiuni 
comparabile de-a lungul timpului, însă fără consecvență în cazul tuturor 
acestora.

Alături de o serie de informații colectate în urma unor interviuri nestructurate, 
acest capitol se bazează pe datele colectate în cadrul următoarelor studii:

• Maria Moldoveanu, Valeriu Ioan-Franc, Romulus Antonescu, Alexandru 
Duma, Managementul Culturii – universul rural, București: Editura 
Expert, 2000

• Maria Moldoveanu, Calitatea vieţii culturale din mediul rural, (ms.), 
Bucureşti, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 1999

• Maria Cobianu-Băcanu, Cultură și valori în perioada de tranziție, Editura 
Economică, 1994

• Ligia Elena Rizea, Statusul şi rolul socio-cultural al Inspectoratelor 
Judeţene pentru Cultură, în perioada 1990-1991, (ms.), Bucureşti, 
Ministerul Culturii, 1992 apud Moldoveanu et al., op. cit., 2000

• Ligia Elena Rizea, Alexandru Duma, Studiu asupra problematicii 
căminelor culturale (ms.), Bucureşti, Ministerul Culturii, 1993, p. 13, apud 
Moldoveanu et al., op. cit., 2000

• Ligia Elena Rizea, Evoluția Așezămintelor Culturale din Județul Vâlcea – 
cămine culturale și case de cultură în perioada de tranziție, 1990-2000, 
Râmnicu Vâlcea: Editura Almarom, 2003

• Instituția căminului cultural – o vedere de ansamblu, București, 2005, 
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Harta 1. Numărul de cămine culturale din mediul rural din România, la nivel de județ [1990]

Sursa: Anuarul Statistic al României din anul 1991, Capitolul: 6.3. p. 196
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2. 1989-1996 Reorganizare 
2.1 Legislația și aspectul descentralizării / 
centralizării culturii

La nivel administrativ central, în urma Decretului nr. 12/1989, Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste este desființat și reorganizat sub forma 
Ministerului Culturii16. În afară de această schimbare, decretul nu mai conține 
și alte prevederi. Reforma realizată în anii următori nu a cuprins și instituțiile 
și infrastructura culturală moștenită din comunism și a fost pusă în aplicare 
fără un proiect coerent17, cu oscilații între descentralizare și centralizare, 
inducând o atmosferă de confuzie generală. Din punct de vedere oficial, rolul 
descentralizării a fost „de satisfacere a trebuinţelor şi intereselor colectivităţilor 
locale”18 și de stimulare a unei participări reale „a comunităţilor locale la 
modelarea politicilor culturale locale”19. Alți autori consideră că „în România 
de după 1990, patrimoniul de stat, judeţean sau local a fost considerat o 
piedică şi nu un avantaj; nicidecum o pierdere a cărei înlocuire trebuie 
prevăzută în mod planificat. De aceea, sub termenul de «descentralizare» sau 
de «privatizare» se ascunde, mai ales în domeniul cultural, lipsa de dorinţă de 
a administra acel patrimoniu.”20

În privința reorganizării domeniului cultural, un alt pas important este 
adoptarea noii Constituții în 1991 care prin articolul 3321, garantează 
accesul la cultură (1) și neîngrădirea libertății „persoanei de a-și dezvolta 
spiritualitatea și de a accede la valorile culturii naționale și universale” (2). 
Același articol stipulează la alineatul 3 că „statul trebuie să asigure păstrarea 
identității spirituale, sprijinirea culturii naționale, stimularea artelor, protejarea 
și conservarea moștenirii culturale, dezvoltarea creativității contemporane, 
promovarea valorilor culturale și artistice ale României în lume.” Mai mult, 
în baza noilor principii de administrație stabilite de Constituția din 1991 - al 
autonomiei locale și al descentralizării serviciilor publice22 – prin prevederile 
noii Legi 69/1991 a administrației publice cultura capătă statut de serviciu 
public, iar administrația publică locală preia (cel puțin din punct de vedere 
legal) o parte considerabilă din responsabilitate în realizarea acestui serviciu.23

16 Decretul CFSN nr.12/1989 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41165
17 Maria Moldoveanu, Cultura, o grilă și un proiect, în Calitatea vieții, an IV, nr. 2/3, 1993, p. 71.
18 Mihail Cristian Lotreanu, Adrian Pînzaru, Ministerul Culturii – Politici și Strategii Culturale 

1997-1998, clMeC - Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, p. 20.
19 Idem, p. 21.
20 Strategia de dezvoltare teritorială a României – Studiul 21. Infrastructuri culturale 2014, p. 15 

- http://sdtr.ro/upload/STUDII/21.%20Raport_Infrastructuri%20culturale.pdf
21 Articolul 33 privind accesul la cultură, din Constituția României din 1991, http://legislatie.just.

ro/Public/DetaliiDocument/1413
22 Capitolul V, Art. 119, Constituția României din 1991, http://legislatie.just.ro/Public/

DetaliiDocument/1413
23 Legea 69/1991 privind administrația publică locală, http://legislatie.just.ro/Public/

DetaliiDocumentAfis/1548

Acestui context i se adaugă și discursul public și politic al momentului care, 
sub umbrela reformării, a însoțit practici deloc benefice sectorului cultural. 
Studii privitoare la acest context au semnalat imixtiunea politicului în cultură pe 
fondul tradiției jumătății de secol de comunism, precum și nevoia unei reforme, 
care este aplicată însă fără o direcție proprie, ci doar ca un „proletcultism de-
a-ndoaselea”24. Astfel, sunt contestate „sintagme și noțiuni asociate în mod 
abuziv ideologiei sistemului totalitar – dezvoltare umană, educație patriotică, 
echitate în accesul la educație și cultură etc., negându-se valori și practici 
culturale fundamentale, adâncindu-se criza morală din societate.”25 Într-un 
mod similar, instituția este confundată cu ideologia în procesul de reformă, 
ceea ce o determină pe Cornelia Costin să afirme că „s-a început curățirea 
de ceaușism și cu apa din copaie s-a aruncat și copilul […]. Condamnarea 
instituției culturale și nu a ideologiei totalitare dovedește absența unei noi 
concepții asupra culturii și asupra soluțiilor de a o administra. Involuntar sau 
asumat apare refuzul politicii culturale și al unor practici postbelice benefice, 
încercându-se o repolitizare inversă și recurgându-se la soluții exclusiviste.”26

În ceea ce privește căminele culturale, acestea nu au beneficiat în 
această perioadă de o legislație nouă, activitatea lor fiind reglementată prin 
„hotărâri, dispoziții, decrete și ordine”27, fără o structură legală unitară și 
adaptată perioadei, ceea ce a dus la o lipsă de coerență în funcționarea 
acestor instituții. Acest lucru s-a întâmplat deși încă din 1991 Direcția 
Generală Așezăminte Culturale, Teritoriu concluzionase că două dintre cele 
mai stringente măsuri necesare cu privire la situația așezămintelor culturale 
au fost: crearea posibilității subvenționării de la bugetul local a activității 
căminelor culturale și caselor de cultură şi elaborarea unei legislații privitoare 
la așezămintele culturale.28

Astfel, Hotărârea de Guvern nr. 942/1990 menționează la articolul 3 că 
Ministerul este organismul care „stabilește normele unitare de structură” și 
„coordonează activitatea așezămintelor culturale din teritoriu, încurajând 
specificul și autonomia locală”.29 Ulterior, această tendință a fost înclinată 
către descentralizare: așezămintele culturale au funcționat în continuare în baza 
fondurilor obținute prin autofinanțare30, iar conform HG 811/199231, s-a stabilit 

24 Cornelia Costin, op. cit., 1993, pp. 77-78.
25 Maria Moldoveanu, op. cit, 1993, p. 71
26 Cornelia Costin, Politicile culturale și implicațiile lor asupra calității vieții, în Calitatea vieții, 

an VII, nr.1-2, 1996, p. 63.
27 Maria Moldoveanu, op. cit., 1993, p. 71.
28 Ligia Elena Rizea, Evoluția Așezămintelor Culturale din Județul Vâlcea – cămine culturale și case 

de cultură în perioada de tranziție, 1990-2000, Râmnicu Vâlcea: Editura Almarom, 2003, p. 7
29 Hotărârea de Guvern nr. 942/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii 

http://cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=8724 
30 Ligia Elena Rizea, op. cit., 2003, p. 52.
31 HG 811/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, http://legislatie.just.ro/

Public/DetaliiDocumentAfis/2904
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că atribuţiile Ministerului Culturii din teritoriu „sunt exercitate de către consilieri 
teritoriali șefi, delegați câte unul pentru fiecare județ”, şi numiţi de ministrul 
culturii, cu avizul prefectului, pentru a conduce inspectoratele de cultură – servicii 
publice descentralizate cu personalitate juridică, organizate în fiecare județ.32

Mai mult, în volumul „Managementul Culturii”33, autorii argumentează 
că, după 1992, căminele culturale deja au fost reorganizate în subordinea 
consiliilor locale, recunoscându-li-se rolul în educație, cultură și informare a 
sătenilor. Pe cale de consecință, 

„finanţarea căminelor a rămas la latitudinea consiliilor locale, lipsite 
de capitalul necesar, dar şi de un management eficient. Atunci când îşi 
dau seama de rolul acestor instituţii în viaţa spirituală a comunităţii, 
conducerile locale identifică şi resursele pentru a le susţine. Când nu 
înţeleg acest rol, se acumulează numeroase disfuncţii ce le potenţează pe 
cele preluate de la regimul totalitar. De pildă, neplata la timp a salariului, 
ca şi permanenta ameninţare a pierderii postului din lipsă de bani au 
condus la o fluctuaţie permanentă a personalului din cămine, cu efecte 
nefaste asupra vieţii culturale în ansamblul ei.”
Prin două Hotărâri de Guvern – 442, respectiv 461 – din iulie 1994 se 

consfințește de jure subordonarea așezămintelor culturale din rural față 
de consiliile locale34, finanțarea lor fiind de acum asigurată „din venituri 
extrabugetare și din subvenții de la bugetele locale comunale”35. În același 
timp, se hotărăște că inspectoratele de cultură sunt cele care exercită atribuțiile 
Ministerului Culturii în planul activității cultural-artistice din teritoriu36. 

Prin intermediul Ordinului Ministrului Culturii nr. 1287/199637 a fost aprobat 
Regulamentul privind organizarea și funcționarea așezămintelor pentru cultură 
și educația adulților38, în cadrul căruia căminele culturale sunt definite ca 
instituţii de educaţie a adulților (art. 3), ce dispun de autonomie pedagogică, 
administrativă și funcțională, în vederea organizării unor programe care 
să vizeze domenii prioritare pentru utilizatorii potențiali, pentru proiectele 
educaționale și culturale locale, județene și naționale, pentru grupurile sociale 
32 *** Analiza de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivelul sectorului cultură, 

Ministerul Culturii, 2017, p. 9. 
33 Maria Moldoveanu, Valeriu Ioan-Franc, Romulus Antonescu, Alexandru Duma, Managementul 

Culturii – universul rural, București: Editura Expert, 2000, p. 39.
34 HG 442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură și artă de importanță județeană, 

ale municipiului Bucureşti şi locale, Art. 2 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5007
35 Idem, Art. 9.
36 HG 461/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, art.5 (1) - http://

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/5036
37 Ordinul nr. 1287/1996 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

muzeelor, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea bibliotecilor publice, a 
Regulamentului privind organizarea și funcționarea așezămintelor pentru cultură și educația 
adulților și a Regulamentului pentru organizarea și funcționarea oficiilor pentru patrimoniul 
cultural național, județene și al municipiului București.

38 Regulamentul privind organizarea și funcționarea așezămintelor pentru cultură și 
educația adulților din 18.11.1996 https://lege5.ro/Gratuit/ge3tamjq/regulamentul-
privind-organizarea-si-functionarea-asezamintelor-pentru-cultura-si-educatia-adultilor-din-
18111996?d=2020-07-15

cu nevoi speciale (art. 7). Conform Anexei 2 a regulamentului, căminele culturale 
se pot organiza în fiecare comună, ca unități cu venituri extrabugetare și 
alocații de la bugetul de stat, cu personalitate juridică, în vederea desfășurării 
unor activități cultural-educative și de divertisment cu caracter permanent, cu 
condiția să existe cel puțin o sală de spectacol dotată cu echipamentele minime 
acestui scop, iar activitatea căminului cultural este condusă de un director, 
salarizat cu normă întreagă, potrivit normelor legale. Din perspectiva bugetului, 
finanțarea instituțiilor de educație a adulților se face din bugetul de stat sau 
din bugetul administrației publice locale, în funcție de subordonare (art. 10). 

Astfel, Ministerul Culturii, prin inspectoratele județene pentru cultură, 
controlează și avizează activitatea tuturor instituțiilor publice de cultură de 
subordonare locală, preluând, prin intermediul acestora, activul și pasivul 
patrimoniului instituțiilor publice de cultură și artă de importanță județeană 
și asigurând fondurile necesare funcționării instituțiilor preluate – în privința 
personalului, a programelor și a logisticii.39 Acesta este singurul interval 
temporal de după 1990 în care Ministerul Culturii a reușit să păstreze activă 
și funcțională conexiunea dintre nivelul central și local, exercitând abilități de 
monitorizare, control și avizare a instituțiilor publice de cultură de subordonare 
locală, prin intermediul inspectoratelor județene pentru cultură.40

2.2 Resursele umane și colaborarea  
cu alte instituții

În acest context a avut loc și o restructurare a personalului din domeniul 
culturii, însă nu doar la nivel central. Tot în Managementul culturii41, unul 
dintre studiile detaliate semnalează că la începutul anilor ’90, situația 
personalului era următoarea:

„în peste 90% din cămine au fost angajaţi directori noi, majoritatea tineri, 
20-35 de ani, originari din localitate, entuziaşti, lipsiţi de prejudecăţi 
[...] În acelaşi timp, cei mai mulţi dintre ei veneau din profesii fără nici 
o tangenţă cu noul loc de muncă, erau lipsiţi de experienţă, dar şi de 
pregătirea culturală şi managerială necesară acestei activităţi. Sprijinul 
din partea autorităţilor era extrem de redus. În unele localităţi, jocurile 
politice au fost resimţite şi la acest nivel, mergându-se până la blocarea 
retribuţiilor şi a resurselor financiare destinate culturii.” 
Majoritatea literaturii de specialitate pe acest subiect menționează 

pierderi în ceea privește personalul cu experiență în domeniu, precum și o 
restructurare a personalului pe criterii politice, mai degrabă în baza retoricii 
desprinderii de trecutul comunist și mai puțin pe baza unei analize a abilităților 
directorilor noi și ale celor înlocuiți.42 
39 *** Analiza de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivelul sectorului cultură, 

Ministerul Culturii, 2017, p. 9.
40 Idem, p. 13.
41 Moldoveanu, et al., op. cit., 2000, pp. 39-40.
42 Cornelia Costin, op. cit, 1993, p. 76.
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Chiar dacă din 1994 se face posibilă alocarea de fonduri de la bugetul 
local către căminele culturale, Ligia Rizea remarcă în studiul său din 2003 că 
prevederile HG 442/1994 au fost „frecvent interpretate de către controlorii 
financiari ai camerei de conturi în sensul excluderii plății salariilor pentru 
personalul angajat din alocații bugetare.”43 Autoarea oferă exemplul cazului 
din județul Vâlcea unde „efectul a fost reducerea personalului încadrat cu 
normă întreagă.”44 Dincolo de pierderile de personal, așezămintele culturale 
au pierdut și sprijinul cadrelor didactice, care după 1990 nu au mai fost 
obligate prin „ordin de serviciu”45 să presteze activități în cadrul căminului 
cultural, astfel că o bună parte dintre acestea se retrag „în limitele prevăzute 
de statutul personalului didactic”.46 

Fluctuația și reducerea personalului specializat din conducerea căminelor 
culturale și scăderea sprijinului din partea cadrelor didactice au contribuit 
la procesul prin care căminul cultural a început să piardă conexiunea cu 
comunitatea și legitimitatea ca instituție culturală locală relevantă. În acest 
sens, un fost director al Direcției Așezăminte Culturale din Cadrul Ministerului 
Culturii în perioada 1994-1999 argumentează că „să fii director de cămin era 
o funcție importantă în comunitate, pentru că erai susținut politic. Directorii 
de cămin aveau o autoritate în sat, în comunitate. Erau ca un al doilea 
primar.” (interviu cu Vasile Golban). Treptat, însă, acest statut al căminului și 
al directorului său s-a pierdut. Mai mult, într-un studiu realizat în 10 județe din 
România în 199847, personalul cultural implicat în cercetare considera că una din 
cauzele primare ale stării precare a căminelor culturale a fost „nu în primul rând 
baza materială (...), neglijată şi înainte de revoluţie, ci mai degrabă criza acută 
de autoritate profesională a personalului de care dispunem”. Un alt studiu din 
aceeași perioadă arată că doar 12% din responsabilii căminelor culturale aveau 
la momentul respectiv studii superioare, majoritatea fiind absolvenți de liceu.48 
În anul 1995 este creată o specialitate dedicată a personalului din așezămintele 
culturale – referent de specialitate așezământ cultural - pregătirea în această 
specialitate fiind asigurată de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură.49

Lipsa fondurilor pentru infrastructură, salarizarea personalului și finanțarea 
activităților culturale au măcinat cu timpul însăși păstrarea funcției de cămin 
cultural a clădirii.

2.3 Starea infrastructurii fizice 
În aceste circumstanțe, căminele culturale au pornit de la o fundație deja 

zdruncinată de politicile de austeritate din anii ’80, care au redus considerabil 

43 Ligia Elena Rizea, op. cit., 2003, p. 52.
44 Idem., p. 52
45 Moldoveanu et al., op. cit., 2000, p. 38.
46 Idem, p. 28.
47 Sergiu Găbureac, Reforma în bibliotecile publice poate să înceapă. În: Rev. Biblioteca, nr. 6, 

1999, p. 13, apud Moldoveanu et al., op. cit., 2000, p. 119.
48 Alexandru Duma, Mentalităţi manageriale (ms.), Bucureşti, Ministerul Culturii, 1999, apud 

Moldoveanu et al., op. cit., 2000, p. 122
49 Idem, pp. 121-122.

posibilitățile de finanțare a culturii în mediul rural, limitând totodată investițiile 
în imobilele așezămintelor și în dotările lor tehnice. În același timp, infrastructura 
fizică a așezămintelor culturale a fost afectată de „un proces mai lent [...] acela 
de retrocedare către foştii proprietari a imobilelor preluate abuziv de către stat, 
ceea ce are astăzi repercusiuni majore asupra întregii infrastructuri culturale”.50 

Conform datelor prezentate în volumul Managementul culturii51, în 1990, 
peste 50% dintre cămine funcţionau în spaţii improprii, cu grad avansat de 
uzură, 15% - în case naţionalizate, unele revendicate ulterior de foştii proprietari, 
iar cele 30% dintre căminele ce dispuneau de o singură încăpere erau în situaţia 
de a nu-şi putea realiza activităţile preconizate. De asemenea, dintre cele mai 
frecvente cinci mențiuni ale inspectorilor șefi din domeniul cultural rugați să 
evalueze dificultățile identificate în teren cu privire la așezămintele culturale52, 
trei fac referire la sediile și dotările improprii ale căminelor culturale:

• Starea tehnică precară şi insuficienţa dotărilor materiale necesare 
desfăşurării activităţii culturale în instituţiile de profil; 

• Insuficienţa (sau inexistenţa) spaţiilor necesare pentru buna funcţionare 
a instituţiilor culturale; 

• Insuficienţa fondurilor pentru restaurare şi conservare a patrimoniului 
cultural imobil.

De altfel, încă din 1993 se atrăgea atenția asupra faptului că: „raportate 
la costurile materialelor de construcţii, sumele repartizate după 1990 pentru 
consolidarea, extinderea şi repararea unor clădiri au fost cu totul insuficiente. 
Cu excepţia unor comune, puţine la număr, în care cu forţe locale s-au construit 
sau consolidat sedii pentru căminele culturale, situaţia generală este improprie 
organizării activităţilor pe care le aşteaptă locuitorii din mediul rural. Degradarea 
accentuată a unor sedii a fost determinată de mai mulţi factori, cum sunt: 
fenomenele naturale - alunecări de teren, inundaţii etc. - acţiunile agresive ale 
unor localnici, dar mai ales faptul că de aproape două decenii nu s-au mai investit 
bani pentru întreţinerea şi repararea lor.”53 

În primii ani de după 1990, conform Ligiei Rizea, spațiile căminelor au 
devenit obiective de interes pentru concesionări și investiții private, în special 
datorită poziționării favorabile; astfel, instituția căminului cultural era în unele 
cazuri în pericol de a rămâne fără sediu.54 Hotărârea 461/1994 a interzis 
schimbarea destinației clădirilor așezămintelor locale, cu excepția situațiilor în 
care acest lucru era avizat de către consiliul local și inspectoratul județean de 
cultură. A continuat însă practica închirierii spațiului așezămintelor culturale, 
cel puțin parțial, și în alte scopuri decât cel al activităților culturale. Datele 

50 Strategia de dezvoltare teritorială a României – Studiul 21. Infrastructuri culturale 2014, p. 15 
- http://sdtr.ro/upload/STUDII/21.%20Raport_Infrastructuri%20culturale.pdf

51 Moldoveanu et al., op. cit., 2000, p. 39.
52 Ligia Elena Rizea, Statusul şi rolul socio-cultural al Inspectoratelor Judeţene pentru Cultură, în  perioada 

1990-1991, (ms.), Bucureşti, Ministerul Culturii, 1992, apud Moldoveanu et al., op. cit., 2000, p. 107.
53 Ligia Elena Rizea, Alexandru Duma, Studiu asupra problematicii căminelor culturale (ms.), 

Bucureşti, Ministerul Culturii, 1993, p. 13, apud Moldoveanu et al., op. cit., 2000, p. 17.
54 Ligia Elena Rizea, op. cit., 2003, p. 5.
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prezentate în studiul Mentalități Manageriale arată că în mai bine de 41% din cazurile investigate 
în 10 județe, imobilul căminului cultural a fost subînchiriat.55 Dintre acestea, în 31% din cazuri 
sediul căminului a fost subînchiriat și pentru activități comerciale56. Această practică a continuat, 
fiind un mod relativ eficient de suplimentare a resurselor financiare ale căminului cultural dar care 
a avut consecințe negative asupra activităților culturale și educative.

2.4 Activitate culturală și participare
Conform datelor sistematizate în volumul Managementul Culturii, pe baza a trei studii 

separate derulate în perioada 1993-199957, oferta căminelor culturale în primul deceniu după 
1989 s-a bazat pe următoarele tipuri de activități recurente:

• discoteci;
• baluri, hore, serate de dans;
• proiecţii de filme, videotecă;
• spectacole cu formaţii proprii;
• serbări ale elevilor;
• manifestări prilejuite de diverse aniversări, obiceiuri, sărbători religioase etc.58

Sunt menționate, de asemenea, manifestările folclorice, descrise ca având potențial să anime 
comunitatea și implicând, pe lângă căminele culturale, și școala, biblioteca, biserica, asociaţii şi 
fundaţii culturale, creatori de artă populară ş.a.59. Cu toate acestea, participarea și implicarea 
comunității în activitățile culturale a scăzut constant, iar studiile din această perioadă care fac 
referire la acest aspect au identificat printre posibilele cauze în primul rând lipsa unui animator 
cultural experimentat care să reușească să trezească interesul comunității pentru căminul cultural.60 
De asemenea, este adus în discuție și saltul tehnologic rapid de după 1989, care a favorizat mai 
degrabă mediul privat. Interesul pentru cinema în perioada comunismului a fost alimentat de 
instrumentul filmului propagandistic și a facilitat dotarea multor cămine culturale cu infrastructură 
de cinematograf. Recuzita și aparatura de proiecție, dar și faptul că difuzarea nu era condiționată 
de plata unor drepturi de autor către realizatori au făcut din cinematograful de cămin cultural o 
activitate recurentă importantă, așa cum am putut observa și în capitolul anterior. După 1989 însă, 
numărul cinematografelor, al caravanelor cinematografice și, implicit, al proiecțiilor de film a scăzut 
dramatic61, iar odată cu Legea 8/1996 privind dreptul de autor62, difuzarea filmelor în căminele 
culturale a fost cvasi-blocată din cauza costurilor aferente impuse.

În același timp, noile spații pentru petrecerea timpului liber au fost mai rapid dotate cu aparatură 
audio-video modernă, ceea ce a dus la „limitarea registrului opţional, la compromiterea actului 
cultural autentic şi la preponderența discotecilor şi a videotecilor, ca oferte culturale exclusive”.63 
De altfel, un studiu din a doua jumătate a anilor ’90 remarca și că aceste servicii culturale începeau 

55 Alexandru Duma, Mentalităţi manageriale (ms.), Bucureşti, Ministerul Culturii, 1999, apud Moldoveanu et al., op. cit., 
2000, p. 113, T28.

56 Idem, p. 113, T29.
57 Studiile menționate: Ligia Elena Rizea, Alexandru Duma, Studiu asupra problematicii căminelor culturale (ms.), Bucureşti, 

Ministerul Culturii, 1993; Alexandru Duma, Mentalităţi manageriale (ms.), Bucureşti, Ministerul Culturii, 1999 şi Maria 
Moldoveanu, Calitatea vieţii culturale din mediul rural, (ms.), Bucureşti, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 1999.

58 Moldoveanu et al., op. cit., 2000, p. 43.
59 Idem, p. 44.
60 Crăciun Parasca, Casa satului, în Revista Datini, nr. 1, 1993, p. 13.
61 Indicatorul ART109A – Spectacole cinematografice pe categorii de cinematografe, http://statistici.insse.ro:8077/

tempo-online/#/pages/tables/insse-table
62 Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7816
63 Moldoveanu et al., op. cit., 2000, p. 39.

Foto 2. Centrul Cultural al comunei Albota, județul Argeș 
(2006), exterior și interior (Sursa: CSCDC, 2006)

Foto 3. Centrul Cultural al comunei Albota, județul Argeș 
(2006), exterior și interior (Sursa: CSCDC, 2006)

să aibă o prezență din ce în ce mai importantă în comunitatea 
rurală, „furând” din publicul activităților tradiționale ale 
căminelor culturale. O parte dintre responsabilii de cămin 
susțineau chiar „interzicerea serviciilor culturale private, mai ales 
a discotecilor şi videotecilor”64. 

În toată avalanșa de schimbări din anii 1990, căminele au 
avut un atu ce și-a păstrat continuitatea după 1989 și anume 
formațiile artistice locale care au gravitat în jurul acestor 
instituții: ansambluri folclorice, coruri, formații teatrale, tarafuri, 
trupe de dansuri populare, etc. Conform Studiului asupra 
problematicii căminelor culturale realizat în 199365, aceste 
formații existau și activau în numeroase așezăminte culturale 
la nivel local (Tabelul	1). 

64 Alexandru Duma, Mentalităţi manageriale (ms..), Bucureşti, Ministerul 
Culturii, 1999, apud Moldoveanu et al., op. cit., 2000, pp. 113-114.

65 Ligia Elena Rizea, Alexandru Duma, Studiu asupra problematicii căminelor 
culturale (ms.), Bucureşti, Ministerul Culturii, 1993, p. 13, apud Moldoveanu 
et al., op. cit., 2000, pp. 133-134.
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Cu toate acestea, fluctuația personalului așezămintelor culturale din 
mediul rural a condus nu doar la dispariția multora dintre formațiile artistice 

de amatori66 dar și la diminuarea în general a prezenței și activității căminului 
cultural în comunitatea rurală.

3. 1997-2006 Descentralizarea și legile așezămintelor culturale
3.1 Legislația și aspectul descentralizării / 
centralizării culturii 66

Anul 1997 este relevant pentru situația așezămintelor culturale din 
mediul rural pentru că a marcat începutul unui proces amplu și susținut de 
descentralizare a sectorului cultural, în principal prin transferarea de competenţe 
/ responsabilități, personal, logistică și arhive de la instituții de nivel central către 
autoritățile publice județene și locale. Ca urmare, Ministerul Culturii cedează 
către nivelul local responsabilitatea de a finanța direct așezămintele culturale, 
și dispar și competențele sale de control, monitorizare și măsurare a activității 
la nivel local fără a fi transferate niciunei alte autorități locale sau centrale. 

Scopul acestui proces „de a aduce decizia asupra actului cultural aproape 
de comunitatea căreia i se adresează”67 a fost inițial unul pozitiv și necesar. Din 
păcate, implementarea măsurilor de descentralizare la nivelul sectorului cultural 
s-a făcut într-o perioadă în care căminele culturale rurale erau încă nesusținute 
de o lege unitară, iar trecerea acestora în subordinea autorităților publice 
locale, nepregătite pentru noile atribuții și responsabilități, a afectat și mai 
mult slaba activitate culturală existentă. Descriind această situație, Ligia Rizea 
argumentează că, „aflat între ciocan și nicovală, Ministerul Culturii a fost pus 

66 Idem, pp. 133-134.
67 *** Analiza de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivelul sectorului cultură, 

Ministerul Culturii, 2017, p. 90.

în situația de a găsi soluții pentru instituții care, în procesul de democratizare 
a societății românești, prin descentralizare, treceau în grija autorităților locale, 
fără ca aceste instituții să aibă un statut clar, un cadru legal care să le asigure 
existența măcar în plan formal.”68 Mai mult, infrastructura fizică existentă a 
unei părți dintre cămine necesita reparații și investiții constante pentru a putea 
fi folosită eficient, așa încât, în loc să reprezinte active de preț ale autorităților, 
unele așezăminte culturale au devenit mai degrabă o povară asupra bugetului 
administrației locale.

Astfel, se poate spune că descentralizarea în domeniul culturii în România 
a avut forma unei derobări de responsabilitate deoarece nu s-au impus criterii 
elementare pentru instituțiile transferate. De asemenea, nu s-a instituit obligația 
corelativă ca la nivelul autorității să existe personal de specialitate sau consilii 
profesionale care să se poată pronunța asupra calității actului de cultură. Astfel, 
singurul criteriu cuantificabil a devenit cel economic. Primul pas în acest demers 
al descentralizării sectorului cultural este marcat de Hotărârea de Guvern nr. 6 
din 21 ian. 199769, prin care Ministerul Culturii a cedat controlul asupra centrelor 
de conservare și valorificare a tradiției și creației populare și a școlilor populare 
de arte. Acestea au început să fie finanțate integral din bugetele locale, iar 

68 Ligia Elena Rizea, op. cit., 2003, p. 7.
69 Hotărârea de Guvern nr 6/1997 privind modificarea şi abrogarea unor articole din Hotărârea 

Guvernului nr. 442/1994 şi abrogarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 642/1994 , 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/10848

Tabelul	1.	Prezența formațiilor artistice locale în 13 județe, la nivelul anului 1993

Județ Echipe de dansuri populare Grupuri vocale Orchestre de muzică populară Coruri

Arad 68 60 65 15

Argeș 62 72 n/a n/a

Bacău 86 64 39 16

Bihor n/a 46 46 n/a

Botoșani n/a 60 39 n/a

Buzău n/a n/a n/a 14

Cluj n/a n/a 37 17

Dâmbovița n/a 50 n/a n/a

Hunedoara 66 60 36 n/a

Maramureș n/a n/a n/a 19

Mureș 77 44 n/a 18

Suceava 54 45 40 n/a

Vrancea n/a 75 n/a n/a
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Ministerul Culturii a asigurat predarea, pe bază de protocol, a patrimoniului 
instituţiilor de cultură care fuseseră preluate de la consiliile judeţene şi care, 
potrivit prevederilor respectivei hotărâri, au revenit în subordinea acestora.70 

A urmat Hotărârea de Guvern nr. 134/199871, care a atribuit inspectoratelor 
judeţene de cultură (art. 16) următoarele atribuţii şi competenţe:

• elaborarea de strategii culturale locale, în parteneriat cu autorităţile 
publice locale, cu instituţiile publice şi cu organizaţiile neguvernamentale;

• participarea la conceperea şi aplicarea unor strategii culturale specifice 
zonei respective;

• promovarea şi susţinerea financiară a celor mai performante 
proiecte culturale iniţiate de către instituţii publice sau organizaţii 
neguvernamentale; 

• evaluarea, împreună cu autorităţile publice locale, a activităţii instituţiilor 
publice de cultură;

• evaluarea aspiraţiilor şi cerinţelor culturale ale diferitelor comunităţi 
locale, în vederea fundamentării unor strategii coerente care să satisfacă 
aşteptările acestora72.

Următoarea etapă relevantă este reprezentată de adoptarea Legii nr. 
292/2003 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale73. Aceasta 
este prima lege de după 1989 care privește în mod direct așezămintele culturale 
și care și-a propus să ofere un cadru normativ unitar pentru organizarea și 
funcționarea acestora. Conform acestei legi, sunt considerate așezăminte 
culturale „instituţiile publice de cultură care desfăşoară activităţi şi în domeniul 
educaţiei permanente, organizate în afara sistemului naţional de învăţământ 
formal, în colaborare cu acesta, având drept scop păstrarea şi promovarea 
culturii tradiționale.”74 Totodată, legea enumeră instituțiile care se încadrează 
în categoria așezămintelor culturale: „căminul cultural, casa de cultură, 
universitatea populară, şcoala populară de arte şi meserii, centrul de cultură, 
formația şi ansamblul profesionist pentru promovarea culturii tradiționale, 
centrul zonal pentru educaţia adulţilor, centrul judeţean pentru conservarea 
şi promovarea culturii tradiționale, Centrul Naţional pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiționale”.75

De asemenea, la Art. 3, se precizează că activitatea așezămintelor se 
adresează tuturor cetățenilor, fără discriminare, „în vederea dezvoltării 
libere și a adaptării lor la evoluțiile majore din cadrul societății și la normele 
morale”76. Așadar, pe lângă rolul în producția, conservarea și promovarea 

70 *** Analiza de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivelul sectorului cultură, 
Ministerul Culturii, 2017, p. 79

71 Hotărârea nr. 134/1998 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii https://lege5.ro/
Gratuit/ge4timbx/hotararea-nr-134-1998-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-culturii

72 Mihail Cristian Lotreanu, Adrian Pînzaru, Ministerul Culturii – Politici și Strategii Culturale 
1997-1998, clMeC - Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999.

73 Legea nr. 292/2003 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale, http://
legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44787

74 Idem, art. 2, alin.(1)
75 Idem, art. 2, alin (2)
76 Idem, Art. 3.

culturii tradiționale, conform Legii 292/2003, așezămintele culturale aveau 
funcție educațională și de coeziune socială. Acest aspect este menționat 
explicit în noua lege din 2006, care definește așezămintele culturale ca 
instituții cu activitate culturală, educațională, de informare și de utilitate 
publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale77. Astfel, din punct de vedere 
normativ, un cămin cultural din mediul rural, prin activitatea sa în domeniul 
culturii, trebuie să asigure și procese de incluziune și adaptare socială a 
cetățenilor. Prin urmare, e nevoie ca instituția căminului cultural să fie la 
curent cu transformările din societate și să fie pregătită din punct de vedere 
al personalului și logisticii să poată sprijini membrii acestor comunități.

Cu privire la obiectivele pe care le avea un cămin cultural potrivit legislației 
din 2003, la Art. 7 al Legii 292/2003, accentul cade mai degrabă pe activități 
cultural-artistice și educaționale și pe procesele de documentare, conservare 
și promovare a patrimoniului local, național și universal. Se menționează și o 
serie de obiective legate de socializare culturală, civică și morală. Nu în ultimul 
rând, rolul căminului cultural este să organizeze și desfășoare activități de 
interes comunitar, printre care și cursuri de formare profesională și cercuri 
de gospodărire țărănească. Evidențiem acest aspect pentru că, la Art. 9, 
se stipulează că în cadrul căminului cultural există un consiliu consultativ 
format din responsabili ai filialelor de cămin și voluntari: „reprezentanți de 
frunte ai comunei din partea școlii, cultelor, primăriei, tinerilor, pensionarilor, 
gospodarilor agricoli sau asociații”78. Chiar dacă formularea păstrează 
reminiscențe ale legislației ante-1989, acest articol normativ propune ca un 
astfel de așezământ cultural să funcționeze în consultare cu cetățenii, așa încât 
obiectivele pe care și le stabilește să fie adaptate nevoilor acestora. Desigur, 
lipsesc unele prevederi esențiale legate de cum sunt aleși reprezentanții „de 
frunte” și modul în care aceștia sunt responsabili în fața cetățenilor, precum 
și abilitățile și cunoștințele necesare pentru a face parte din acest consiliu 
consultativ. De asemenea, se poate argumenta și că există un consiliu local 
ales de cetățeni care poate îndeplini aceste sarcini.

Legea așezămintelor culturale din 2003 stipulează și faptul că un cămin 
cultural are personalitate juridică și funcționează în toate centrele din 
comună sub autoritatea consiliului local (art. 6, alin. 1). Deși acum căminul 
cultural este finanțat din venituri proprii și din alocații de la bugetul local, 
Ministerul Culturii păstrează în continuare competenţa de a aviza candidații 
la postul de director al căminului, prin intermediul direcțiilor județene de 
cultură, culte și patrimoniu național (art. 8, alin. 3). Pe lângă această atribuție,  
sub autoritatea Ministerului Culturii rămân coordonarea și îndrumarea 
metodologică a activităților așezămintelor culturale, prin intermediul unor 
comisii mixte desemnate de serviciile descentralizate (art. 5, alin. 8), din 
care fac parte, printre alte categorii de personal, şi specialişti din centrele 
județene pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale.
77 OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 

culturale, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022
78 Legea 292/2003, Art.9, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44787
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Diagrama	1.	Prezența căminelor culturale cu personalitate juridică în perioada 1993 - 2019
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Legendă: 
Fiecare rând reprezintă parcursul unui cămin cultural cu 
personalitate juridică conform datelor despre starea societății 
în perioada 1993-2019.
Verde: Cămin cultural cu personalitate juridică ce a depus 
declarații despre starea entității până în anul 2019. Instituție 
prezentă în Lista Entităților Publice în 2019.
Portocaliu: Cămin cultural cu personalitate juridică ce a depus 
declarații despre starea entității într-un interval de timp anterior 
anului 2019. Instituție care nu este prezentă în Lista Entităților 
Publice în 2019.
Punct	Roșu:	  Eveniment de radiere a unui cămin cultural 
cu personalitate juridică. Nu există alte informații despre 
activitate. Instituție care nu este prezentă în Lista Entităților 
Publice în 2019.
Punct Portocaliu: Eveniment de înregistrare a unui cămin 
cultural cu personalitate juridică. Nu există alte informații despre 
activitate. Instituție care nu este prezentă în Lista Entităților 
Publice în 2019.
2003 - Legea 292/2003 privind așezămintele culturale.
2006 - OUG 118/2006 privind așezămintele culturale.

Sursa: Ministerul Finanțelor. Diagrama este realizată de INCFC 
prin descărcare individuală de pe platforma https://mfinante.
gov.ro/ro/web/site/info-pj-selectie-nume-si-judet, și procesare 
realizată pe baza evenimentelor disponibile în fișele entităților 
publice.

Foto 4. Dosar de atestare a Căminului Cultural din comuna Pietrari (județul Vâlcea),  
conform OUG 118/2006

Trei ani mai târziu, această lege a fost abrogată și înlocuită cu Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 118/200679 prin care atribuțiile Ministerului Culturii în legătură cu așezămintele 
culturale sunt cvasi-eliminate, fiind păstrată doar posibilitatea de a susține financiar sau 
material realizarea unor programe ale așezămintelor culturale (art. 20). 

Din noul act normativ privitor la așezămintele culturale dispare prevederea referitoare la 
consiliul consultativ format din reprezentanți ai cetățenilor. Totodată, obiectivele căminului 
cultural sunt restructurate pe trei categorii generale, la Art.4, alin. 2: a) oferirea de produse 
și servicii culturale, b) conservarea, documentarea și promovarea patrimoniului cultural 
și c) educația permanentă și formarea profesională de interes comunitar. Deși de bună 
intenție, măsura nu este corelată cu existența personalului de specialitate, ceea ce a făcut 
ca prevederea să se aplice aleator sau deloc. Conform acestei noi legislații, căminului cultural 
îi este atribuit un rol de instituție cultural-educativă și de spectacole care pune în aplicare 
viziunea autorităților locale asupra vieții culturale sătești, așa cum se menționează la Art. 4, 
alin. 1: activitățile desfășurate de cămine sunt bazate pe planuri și proiecte „în concordanță 
cu strategiile culturale și educativ-formative stabilite de autoritățile sau instituțiile în 
subordinea cărora funcționează”80.
79 OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, http://legislatie.

just.ro/Public/DetaliiDocument/78022
80 Idem, Art. 4.
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OUG 118/2006 a introdus și posibilitatea ca așezămintele culturale 
să funcționeze și fără a avea personalitate juridică, sub forma unor 
„compartimente de resort în aparatul de specialitate al autorităților 
executive” (art. 2, alin. 3)81. Acest aspect este relevant pentru procesul 
de administrare și finanțare a acestor așezăminte, așa cum le-au descris 
responsabilii de cămine și reprezentații autorităților locale intervievați: 
conform legii, consiliul local aprobă un plan minimal al așezământului 
cultural, în baza căruia se acordă bugetul pentru activitate. În cazul 
așezămintelor cu personalitate juridică, acest buget nu mai poate varia 
de-a lungul anului odată ce a fost aprobat. În cazul celor fără personalitate 
juridică, bugetul este în continuare administrat de consiliul local și poate 
fluctua, făcând deci activitatea culturală imprevizibilă. De asemenea, 
în privința căminelor fără personalitate juridică (peste 99% din totalul 
căminelor) nu există nici la Ministerul Culturii, nici la nivelul autorităților 
locale o evidență centralizată cu privire la desființarea, reorganizarea sau 
comasarea acestor așezăminte culturale.

Conform informațiilor fiscale despre instituțiile publice82, în intervalul 
1990 – 2018 au fost înființate 115 așezăminte culturale cu personalitate 
juridică, număr extrem de scăzut raportat la numărul de localități din mediul 
rural (2862). Astfel, doar 4% dintre localitățile rurale au avut în perioada 
1990-2018 un așezământ cultural cu personalitate juridică organizat în 
subordinea consiliului local, iar în prezent doar 0,8% (24) din cele 2862 
de comune mai au un astfel de așezământ cultural.83 Conform datelor, 
cele mai multe așezăminte culturale cu personalitate juridică au existat în 
județele Dolj (23 de instituții), Olt (14 instituții), Maramureș (13 instituții), 
Argeș (12 instituții), Neamț (8 instituții), Prahova (6 instituții), Vrancea (6 
instituții). Pe de altă parte, în 13 județe nu au existat astfel de instituții84. 
Efectul Legii nr. 292/2003 și al OUG nr. 118/2006 poate fi observat în 
Diagrama 1, care prezintă distribuția temporală a instituțiilor conform 
informațiilor fiscale disponibile. Se poate observa cum în intervalul 2003-
2007 au fost înființate cele mai multe așezăminte culturale cu personalitate 
juridică (43 de instituții, reprezentând 38% din totalul de așezăminte cu 
personalitate juridică). Astfel, deși această prevedere legală avea potențial 
să îmbunătățească situația căminelor culturale, ea fost implementată de 
foarte puține autorități locale până în 2007, când a fost din nou modificată, 
după cum vom vedea în paginile următoare.

O evaluare a Grupului de lucru de la nivelul Ministerului Culturii a arătat că, 
în cazul așezămintelor culturale, acest proces de descentralizare „a însemnat 
nu doar predarea către autoritățile locale a patrimoniului acestora, ci și 

81 Idem, Art. 2, Alin. 3.
82 Conform informațiilor colectate de pe platforma http://www.datoriepublica.gov.ro/pjuridice.

html
83 25 de instituții mai sunt în prezent înscrise în Lista Entităților Publice
84 Hunedoara, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Brașov, Sibiu, Covasna, Buzău, Călărași, Ialomița, Gorj, 

Mehedinți, Vâlcea.

renunțarea la susținerea unei politici culturale coerente prin diverse programe 
de profil.”85 Același raport atrage atenția asupra faptului că „transferarea 
competenţelor exclusive la nivelul unităţilor administrative a lăsat decizia 
managerială la voia finanțatorului, fapt dublat de o criză fundamentală de 
specialiști cu minimă pregătire în domeniu, capabili să preia și să coordoneze 
corespunzător așezămintele culturale”.86 Practic, direcțiile județene de cultură 
(fostele inspectorate de cultură) au pierdut toate atribuțiile de monitorizare, 
coordonare și îndrumare a așezămintelor culturale de la nivel local, rămânând 
cu responsabilitatea patrimoniului cultural. Astfel, căminele culturale au 
fost lăsate fără sprijin la nivel județean, fără o conexiune directă la politicile 
culturale naționale și fără o autoritate în domeniul culturii care să avizeze 
conducerea acestor instituții și să monitorizeze activitatea lor, care să le 
mențină în evidența Ministerului Culturii. 

Totodată, în momentul comasărilor și al transferului responsabilităților 
de la nivel central către local s-au pierdut arhive, logistică și personal, 
slăbind capacitatea serviciilor deconcentrate de a asigura monitorizarea 
infrastructurii culturale la nivel județean și de localitate: 

„41 de servicii deconcentrate au indicat situația arhivei în momentul 
comasării, iar dintre acestea, majoritatea fie nu au preluat arhiva 
(46%), fie au preluat-o parțial (15%). Numai 16 dintre serviciile 
deconcentrate au putut indica cu claritate preluarea arhivei. În ceea 
ce privește personalul, numai 8 servicii deconcentrate au putut indica 
un transfer al personalului, în timp ce cu privire la logistică, numai 6 
au putut beneficia de aceasta.”87 
Același raport al Ministerului Culturii, pe baza unui chestionar aplicat 

la nivelul direcțiilor județene de cultură, concluzionează că: 
„descentralizarea a determinat o raportare statistică și administrativă 
neunitară, iar Ministerul Culturii și instituțiile subordonate lui au pierdut 
punțile de raportare a activităților culturale la nivel județean; nu există 
foarte multe strategii culturale la nivelul administrației publice județene, 
iar acolo unde există, acestea nu sunt corelate cu politicile și strategiile 
culturale elaborate la nivel central. […] În plan concret, descentralizarea 
a adus după sine, în multe cazuri, comasări de instituții, pierderi ale 
personalității juridice, desființări de instituții, scăderi ale calității 
actului cultural. Concret, chestionate asupra efectelor descentralizării 
în teritoriu, din cele 42 de direcții de cultură, 14 au considerat că nu pot 
emite aprecieri din necunoașterea situației, 15 au apreciat efectele drept 
negative, 3 pozitive, iar alte 6 au avut un răspuns nuanțat.”88

85 *** Analiza de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivelul sectorului cultură, 
Ministerul Culturii, 2017, p. 18.

86 Idem, p. 90. 
87 Idem, p. 125.
88 Idem, p. 82
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Cu alte cuvinte, procesul de descentralizare în domeniul culturii, prin noua 
legislație adoptată cu privire la așezămintele culturale, a avut și consecințe 
nefaste pentru căminele culturale din mediul rural, pentru că a dezmembrat 
o infrastructură – cu numeroase disfuncționalități, de altfel – fără a pune 
la dispoziție un înlocuitor care să permită continuitatea și progresul actului 
cultural și susținerea așezămintelor culturale în comunitate. Astfel, direcțiile 
județene de cultură, instituții care le puteau oferi directorilor de cămin un 
spațiu de comunicare, de colaborare și schimb de bune practici au fost 
asimilate unor autorități sau au pierdut din competenţele legale care le 
permiteau un nivel de implicare activ. Mai mult, a dispărut și abilitatea 
acestor instituții de a se implica din punct de vedere strategic în deciziile 
autorităților locale privind așezămintele culturale comunale.

3.2 Resursele umane
Pe parcursul anilor, căminele culturale din mediul rural au continuat să 

piardă din personalul cu experiență și calificare, accentuându-se această 
tendință prezentă încă din prima jumătate a anilor ‚90. Dacă o parte din 
personal părăsea locul de muncă din cauza venitului scăzut și a lipsei de 
sprijin administrativ, odată cu OUG nr. 118/2006, conducerea așezămintelor 
culturale a rămas la discreția consiliilor locale sau județene, fiindcă nu mai 
trebuia avizată de direcțiile județene de cultură. 

Cu toate acestea, până la sfârșitul anilor ‚90, Centrul pentru Formarea 
Profesională în Cultură, subordonat Ministerului Culturii, a organizat 
cursuri de specializare pentru aproximativ 1.100 de referenţi culturali.89 
Din 2001 până în 2004, au mai fost formați aproximativ 500 de referenți 
culturali, după aproximările lui Vasile Golban, care în această perioadă a 
fost coordonator al cursurilor pentru referent de specialitate așezământ 
cultural în cadrul respectivului Centru.90

De asemenea, în anul 2005, această calificare de referent de specialitate 
așezământ cultural este inclusă în COR.91

Au existat, așadar, și măsuri cu rolul de a contracara părăsirea 
sectorului cultural de către specialiști. Chiar și așa, la începutul anilor 
2000, căminele culturale erau în continuare slab finanțate, motiv pentru 
care s-a redus numărul posturilor de referent cultural sau director de 
cămin cultural și a fost practicat cumulul de funcții (și indemnizații). 
Mai mult, la nivelul bibliotecilor comunale, instituții strâns legate de 
căminele culturale, se fac reduceri la jumătate de normă sau chiar sunt 
desființate posturile bibliotecarilor comunali, care preiau din ce în ce mai 
des și sarcinile directorului de cămin cultural, cu tot cu inventarul acestei 

89 Moldoveanu et al., op. cit., 2000, p. 122.
90 Informații din interviu cu Vasile Golban, fost coordonator al cursurilor de formare ale CFPIC.
91 Ordin nr. 138/1995 (actualizat) privind aprobarea Clasificării Ocupaţiilor din România (C.O.R.),  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96501, p. 10

instituţii.92 Astfel, pe lângă pierderea continuă a personalului calificat 
sau măcar cu experiență, a devenit din ce în ce mai comună o practică 
observată și în prezent în cazul căminelor culturale – și anume faptul că 
o singură persoană cumulează atât funcția bibliotecarului, cât și pe cea 
a directorului de cămin / referentului cultural. [#resurse_umane]

Acestor condiții li se adaugă și o ambiguitate privind responsabilitatea 
și autoritatea personalului așezămintelor culturale. De exemplu, directorii 
de cămin implicați în studiul Mentalități manageriale din 199993 
răspundeau că rezolvarea dificultăților sectorului cultural din mediul rural 
ar trebui să vină de la consiliile locale, dar şi de la inspectoratele judeţene 
pentru cultură (43%), de la Ministerul Culturii (24%), de la prefecturi (28%). 
Mai mult decât atât, rezultatele studiului mai arată și că doar 35% dintre 
respondenți au menționat comunitatea locală ca agent în rezolvarea 
problemelor culturii rurale și numai 8% s-au referit la ei înșiși. Acest 
lucru sugerează că personalul căminelor culturale percepe importanța 
rolului său în comunitate ca fiind relativ scăzută, decizia și acțiunea fiind 
considerată ca responsabilitate a unui nivel superior de autoritate.

Un studiu al Centrului pentru Studii și Cercetări în Domeniul Culturii94 
realizat în 200595 atrăgea atenția asupra faptului că mai puțin de 50% 
dintre căminele culturale erau conduse de un director de cămin cultural, 
conform prevederilor Legii 292/2003, iar partizanatul politic și relațiile 
informale aduceau la conducerea căminelor persoane nepregătite pentru 
ocuparea acestui post: 

„În ciuda păstrării aparențelor legale, selecția persoanelor care 
asigură conducerea căminelor culturale (referenți culturali, directori de 
cămine) depinde mai ales de preferințele puterii locale. Acest aspect 
este considerat o fatalitate, inclusiv de autoritățile județene. Relațiile 
referentului cultural sau ale directorului cu primarul sau viceprimarul 
sunt preferate competenței în domeniu.”96

3.3 Starea infrastructurii fizice
În ceea ce privește starea și dotarea căminelor culturale, problemele 

identificate de inspectorii șefi în primii ani de după 1990 par a se fi 
acutizat în intervalul 1997-2006. Un studiu întreprins în perioada 1997-
1999 a urmărit dificultățile întâmpinate de directorii de cămine culturale. 
Astfel, dintre cele mai frecvente răspunsuri, pe locurile doi și șase se află 
„precaritatea dotărilor materiale, lipsa sau starea echipamentelor de 

92 Ligia Elena Rizea, op. cit., 2003, p. 23.
93 Alexandru Duma, Mentalităţi manageriale (ms..), Bucureşti, Ministerul Culturii, 1999, apud 

Moldoveanu et al., op. cit., 2000, pp. 113-114.
94 Instituție premergătoare Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală.
95 Instituția căminului cultural – o vedere de ansamblu, București, 2005, Centrul pentru Studii și 

Cercetări în Domeniul Culturii.
96 Ibidem, p. 4
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practică culturală”, respectiv „starea şi funcţionalitatea spaţiului destinat 
manifestărilor culturale.”97 De asemenea, conform raportului PNDR 2007-
201398, 80% dintre căminele existente în 2002 dețineau „o dotare mai 
mult decât nesatisfăcătoare”, iar din cele 6147 de așezăminte culturale, 
doar în 1874 se mai puteau desfășura activități în condiții satisfăcătoare.

Din nou, subfinanțarea este cel mai frecvent menționată problemă, de 
data aceasta și de către directorii căminelor. Din păcate, există foarte 
puține date cu acoperire națională privind starea așezămintelor culturale 
din mediul rural în perioada vizată. Acest lucru nu este doar un impediment 
al cercetării prezente, fiind încă un simptom al unei tendințe ce se accentua: 
așezămintele culturale din mediul rural ies din atenția Ministerului Culturii și 
a serviciilor județene deconcentrate și, prin urmare, din ce în ce mai puține 
informații sunt colectate cu privire la situația acestora. Cu toate acestea, 
studiul Ligiei Rizea din 200399 oferă o imagine detaliată a așezămintelor 
culturale din județul Vâlcea, cuprinzând în eșantion 116 unități de cămine 
culturale (63), cu filialele aferente (53). 

Rizea realizează o clasificare a căminelor culturale din județul Vâlcea în 
funcție de suprafața clădirilor și a numărului de încăperi. Astfel, autoarea 
face o distincție între imobilele căminelor culturale:

 ¾ Bune: suprafață de cel puțin 300m2 și cu 6 sau mai multe încăperi. 
 ¾ Medii: suprafață între 200 și 300m2 și cu 5 sau mai multe încăperi.  
 ¾ Relativ	slabe: suprafață între 200 și 300m2 și cu maximum 4 încăperi.
 ¾ Slabe: suprafață sub 200m2 și cu 1-4 încăperi.
La nivel general, căminele bune și medii sunt aproximativ în aceeași 

proporție cu cele relativ slabe și slabe. De asemenea, studiul include și o 
detaliere privind structurarea și utilizarea spațiului căminelor culturale în 
funcție de categoriile amintite, așa cum este rezumată în tabelul 2100:

97 Alexandru Duma, Mentalităţi manageriale (ms..), Bucureşti, Ministerul Culturii, 1999, apud 
Moldoveanu et al., op. cit., 2000, pp. 107.

98 PNDR 2007-2013, https://portal.afir.info/Uploads/PNDR/2007-2013/PNDR_2007-2013_v16.pdf 
p. 369.

99 Ligia Elena Rizea, op. cit., 2003, pp, 20-23.
100 Ligia Elena Rizea, op. cit., 2003, p. 20.

Tabelul	2.	Structura și utilizarea spațiului căminelor după tipul de imobile

Tip imobil cămin 
cultural Configurarea spațiului Procent 

cămine

Bun
(23% din totalul pe 

județ)

 – au o sală de spectacol (polivalentă cu 
scenă)

 – găzduiesc biblioteca comunală
 – au sală de club
 – au sală de dans (de repetiție)
 – au sală de discotecă
 – muzee (săli de expoziție)
 – bucătării
 – birouri și magazii

100% 

85%
42%
38%
31%
13%
13%

100%

Mediu
(26% din totalul pe 

județ)

 – au sală de spectacol (polivalentă cu scenă)
 – găzduiesc biblioteca comunală
 – au birouri
 – au magazii
 – au sală de dans

100%
56%
72%
60%
8%

Relativ slab
(18% din totalul pe 

județ)

 – au sală de spectacol
 – găzduiesc biblioteca comunală
 – au sală de club
 – au sală de dans
 – au birouri
 – au magazii

94%
16%
22%
11%
33%
38%

Slab
(33% din totalul pe 

județ)

 – au o singură sală (polivalentă)
 – găzduiesc biblioteca comunală
 – au sală de club
 – au un birou 
 – au o magazie

57%
3%
8%
8%

22%

Foto 5. Interior din căminul cultural al comunei Crângeni (județul 
Teleorman) – 2006 (Sursa: CSCDC, 2006)
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Pe baza datelor culese în cadrul acestui studiu la nivelul județului 
Vâlcea, autoarea trage și o serie de concluzii generale privind gradul de 
întreținere și uzură a căminelor culturale, precum și dotarea acestora cu 
utilități primare, mobilier și echipament: 

„Referitor la gradul de uzură a imobilelor inventariate: 22% dintre ele 
sunt cotate de deținători ca fiind degradate (și prin urmare nefolosite), 
34% satisfăcătoare și 42% bune [2% răspunsuri neconcludente]. Prin 
urmare, 24 de imobile au nevoie de fonduri pentru reparații capitale.
Aceste imobile (cu câteva excepții total nesemnificative numeric) nu 
dispun de grupuri sanitare interioare și de alimentarea cu apă curentă, 
iar modul de încălzire se face cu sobe și combustibil solid. În general, 
iarna aceste clădiri nu pot fi încălzite suficient, și trebuie menționat 
faptul că ocupația agricolă, prioritară în cazul locuitorilor satului, indică 
tocmai iarna ca perioadă propice pentru activități la căminul cultural 
(când sătenii ar avea mai mult timp liber).
Ambientul (zugrăveli, finisaje etc.) este, ca notă generală, impropriu 
pentru activitatea culturală (improvizat, sărăcăcios, lipsit de simț 
estetic).

Dotarea cu mobilier și echipamente, tot ca notă generală, este slabă 
atât cantitativ, cât și calitativ, sau inexistentă. În acest sens, starea 
de lucruri înregistrată la nivelul anului 1990 nu numai că nu s-a 
îmbunătățit, ci a suferit chiar o degradare. Practic, cheltuielile pentru 
achiziționarea obiectelor de inventar (vizăm aici mobilierul, aparatura 
etc., care nu constituie mijloace fixe) sunt inexistente în structura 
bugetelor căminelor culturale în perioada 1996 -1999.”101

Informațiile din raportul Centrului pentru Studii și Cercetări în Domeniul 
Culturii realizat în anul 2005 sugerează că, la nivel național, după 
1989, infrastructura căminelor culturale a înregistrat în general măsuri 
superficiale de renovare și rămâne la un nivel calitativ modest. În plus, 
în jur de 15% din clădirile căminelor culturale găzduiesc și alte instituții 
– farmacie, cabinet medical, cabinet veterinar, firmă de cablu TV, poștă, 
școală, primărie, consiliu local, magazin, bar, grădiniță etc. – ceea ce 
înseamnă în unele cazuri cheltuieli suplimentare din partea căminelor 
pentru întreținere, reparații și utilități.102

    

101 Ligia Elena Rizea, op. cit., 2003, pp. 20-23.
102 Instituția căminului cultural – o vedere de ansamblu,  Centrul pentru Studii și Cercetări în 

Domeniul Culturii, București, 2005, p. 4.

Foto 6. Interior din căminul cultural al comunei Crângeni (județul 
Teleorman) – 2006 (Sursa: CSCDC, 2006)

Foto 7. Interior din căminul cultural al comunei Crângeni (județul 
Teleorman) – 2006 (Sursa: CSCDC, 2006)
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3.4 Activitate culturală și participare
Starea fizică a căminelor culturale în această perioadă s-a reflectat la 

nivel general și în activitatea acestora și în efectivul uman pe care reușesc 
să îl păstreze implicat în actul cultural. Dacă în prima parte a anilor ’90 
observam că ansamblurile și formațiile artistice ale căminelor rămâneau 
un atu în fața competiției tot mai puternice din mediul privat, ulterior, lipsa 
resurselor financiare, a dotărilor cu echipamente culturale, ca şi fluctuaţia 
referenţilor culturali din căminele respective au condus la declinul sau 
desfiinţarea multor formaţii artistice. Autorii volumului Managementul 
culturii sugerează că, pe baza datelor colectate la sfârșitul anilor ’90, 
se poate observa un declin consistent al numărului formațiilor artistice 
active din cadrul căminelor culturale.103 De asemenea, gradul acestora de 
competitivitate este evaluat de directorii de cămin mai degrabă la nivel 
local / zonal și mult mai puțin la nivel național și internațional.104 Ca aspect 
pozitiv, diversitatea tipurilor de astfel de formații rămâne considerabilă, 
fiind menționate fanfare, tarafuri, coruri bărbăteşti, echipe de dansuri 
populare, grupuri vocale şi instrumentale (fluieraşi, rapsozi, ceteraşi etc.), 
cete de colindători, trupe de teatru popular, ansambluri folclorice cu artişti 
din toate generaţiile etc.105

103  Moldoveanu et al., op. cit., 2000, pp. 133-134.
104  Ibidem.
105  Ibidem.

La sfârșitul anilor ’90, sectorul cultural rural părea a fi în plin proces de 
reașezare pe lista priorităților cetățenilor: dintre respondenții unui studiu din 
1999, aproximativ 30% au menționat cultura ca „preocupare în jurul căreia 
s-a concentrat existența lor”, poziționând astfel domeniul pe locul al cincilea 
după reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului (menționat de 
74% dintre respondenți), finanțarea agricolă (54%), educația copiilor / situația 
școlilor (29%), și viața religioasă (37%)106. Completând această imagine, 
interesul pentru cultură, căminele culturale și comunitatea rurală din jurul lor 
par să resimtă negativ schimbările multiple și uneori incoerente ce au avut 
loc după momentul 1989. În 1999, studiul Calitatea vieții culturale arăta că 
aproximativ două treimi dintre persoanele chestionate (64%) vin la căminul 
cultural „întâmplător, cu prilejul unor nunți, întruniri”, aproape un sfert (24,5%) 
au răspuns că nu sunt interesați de activitățile organizate de căminul cultural 
și doar 11,5% au declarat că frecventează sistematic căminul.107 Un alt studiu, 
realizat in anul 2000108 la nivelul comunelor Trifești din județul Iași și Fundu 
Moldovei din județul Suceava, a remarcat situarea cursurilor de calificare pe 
primul loc între activitățile așteptate să se desfășoare la căminul cultural (31% 
pentru Trifești și 60% pentru Fundu Moldovei).

106  Maria Moldoveanu, Calitatea vieţii culturale din mediul rural, (ms.), Bucureşti, Institutul de 
Cercetare a Calităţii Vieţii, 1999, în Moldoveanu et al., op. cit., 2000, p. 22.

107  Idem, pp. 40-41.
108  Laurențiu Șoitu, Daniela Tatiana Gârleanu, Instituții rurale de educație a adulților în Educația 

Adulților în România – Politici educaționale, culturale și sociale, Editura Almanahul Banatului, 
Timișoara 2001, p. 37.

Foto 8. Pregătiri în căminul cultural al comunei Almașu Mare (județul Alba) 
– 2006 (Sursa: CSCDC, 2006)

Foto 9. Pregătiri în căminul cultural al comunei Almașu Mare (județul Alba) 
– 2006 (Sursa: CSCDC, 2006)
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De altfel, suferind de cele mai multe ori de lipsa unei finanțări 
adecvate, autoritățile locale au apelat din ce în ce mai mult în această 
perioadă la închirierea căminului cultural sau a unor săli din clădire pentru 
organizarea de petreceri și festivități private prilejuite de discoteci sau 
evenimente familiale – nunți, botezuri, parastase. Astfel, în 2005, studiul 
Centrului pentru Studii și Cercetări în Domeniul Culturii despre instituția 
căminului cultural nota: 

„În circa 35% dintre comunele României, discoteca organizată 
în incinta căminului cultural este activitatea cea mai frecventă, 
profitabilă și în același timp controversată. […] în aproximativ 55% 
din comunele României, incinta principală a căminului cultural este 
închiriată periodic pentru organizarea ceremoniilor locale (nunți, 
mese de pomenire, botezuri). Alături de discoteci, ceremoniile locale 
sunt cele mai vizibile, frecvente și profitabile activități organizate la 
căminele culturale.”109 
Chiar dacă la nivelul anului 2000 căminul era încă recunoscut ca 

unul din principalii animatori ai vieții culturale și spirituale, după școală, 
bibliotecă și biserică110, imaginea și potențialul instituției în comunitate 
intrau treptat în umbră: 

„Din păcate, în zilele noastre, poziţia căminului cultural în viaţa 
comunităţii înregistrează un declin accentuat. Specialiştii din 
sistemul culturii apreciază că rolul de moderator sau de mediator al 
directorului de cămin cultural în relaţiile cu şcoala şi biserica, instituţii 
educaţionale vitale, este de mică importanţă.”111

Această situație era completată de un declin al vieții culturale 
pe care înșiși directorii de cămin îl remarcau, având însă speranța că 
sectorul cultural se va redresa în viitorul apropiat, chiar dacă, alături 
de bibliotecari, declarau că resimt din ce în ce mai puternic dependența 
culturii de factorii puterii locale.112 

Această evoluție mai degrabă negativă a domeniului cultural în mediul 
rural și a căminelor culturale în mod specific a fost favorizată, așadar, 
și de influența politicului asupra culturii, manifestată prin implicarea 
decidenților politici locali în organizarea activității culturale. Studiul 
CSCDC din 2005 cu privire la situația căminelor culturale a atras atenția 
asupra faptului că, în căutarea de capital politic, așezămintele culturale 
sunt private de autoritatea administrării activității culturale locale, 
fiindu-le știrbite potențialul și imaginea în cadrul comunității:

109 Instituția căminului cultural – o vedere de ansamblu, Centrul pentru Studii și Cercetări în 
Domeniul Culturii, București, 2005, p. 5.

110 Maria Moldoveanu, Calitatea vieţii culturale din mediul rural, (ms.), Bucureşti, Institutul de 
Cercetare a Calităţii Vieţii, 1999, în Moldoveanu et al., op. cit., 2000, p. 141.

111 Idem, p. 145.
112 Idem, pp 194-195.

„Asocierea, din rațiuni electorale, a reprezentanților puterii locale și 
județene cu cele mai importante manifestări culturale diminuează 
simțitor autoritatea potențială a așezămintelor culturale. De 
multe ori, reprezentanții consiliului județean, ai primăriilor sau ai 
consiliilor locale lasă să se înțeleagă că organizarea de spectacole în 
comunele județului este un privilegiu periodic, care ar trebui răsplătit 
electoral.”113

La finalul acestei secțiuni, putem conchide subliniind că perioada 
1997-2006 a adus o legislație nouă în ce privește așezămintele culturale, 
susținând procesul de descentralizare desfășurat și la nivelul sectorului 
cultural. Din păcate, pe lângă scopul pozitiv de a aduce decizia mai aproape 
de beneficiar, descentralizarea și noua legislație au avut și consecințe 
nefaste, dezmembrând o infrastructură relativ funcțională fără a oferi 
alternative eficiente, favorizând dependența așezămintelor culturale de 
factorul politic local și conducând și la utilizarea infrastructurilor culturale 
în alte scopuri decât cele culturale.114 Astfel, personalul așezămintelor 
culturale a înregistrat o scădere nu doar în cantitate, ci mai ales în ceea ce 
privește calitatea pregătirii profesionale, fiindcă,  în absența unei validări 
din partea unei autorități cu expertiză în domeniul culturii, pe posturile de 
director de cămin sunt angajați oameni fără pregătire, în virtutea relațiilor 
personale sau a partizanatului politic, chiar dacă în această perioadă 
Centrul pentru pregătirea profesională a personalului din instituțiile 
culturale a format în jur de 1500-1600 de referenți culturali. Activitatea 
culturală suferă și ea atât din lipsa personalului și a finanțării, cât și din 
cauza implicării reprezentanților puterii locale în administrarea acesteia, 
privând căminul de autoritate în domeniul său în cadrul comunității. Nu 
în ultimul rând, clădirile așezămintelor culturale au avut parte în această 
perioadă de reparații în general superficiale, nesemnificative, fiind deseori 
transformate în activ financiar pentru supraviețuirea căminului cultural 
subfinanțat. Astfel, a devenit din ce în ce mai frecventă practica închirierii 
căminului pentru altfel de activități decât cele culturale.

113 Instituția căminului cultural – o vedere de ansamblu,  Centrul pentru Studii și Cercetări în 
Domeniul Culturii, București, 2005, p. 3.

114 Strategia de dezvoltare teritorială a României – Studiul 21. Infrastructuri culturale 2014,  
p. 15 - http://sdtr.ro/upload/STUDII/21.%20Raport_Infrastructuri%20culturale.pdf
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4. 2007–2018 Căminele culturale în urma aderării României la UE
4.1 Context

Anul 2007 este marcat de un eveniment cu însemnătate pentru întreaga 
societate românească: aderarea României la Uniunea Europeană. Aceasta 
a pus în mișcare o serie de procese care au reformat țara din punct de 
vedere economic, demografic, administrativ, cultural și nu numai. În ceea 
ce privește economia, devin accesibile fondurile europene nerambursabile, 
în parte cu scopul de a dezvolta infrastructura de bază a comunităților 
rurale. Aceste noi oportunități au venit și cu o nouă cultură administrativă, 
cu tendința de a regionaliza și a împuternici administrația publică locală 
prin continuarea procesului de descentralizare.115 Demografic, aderarea la 
UE a deschis granițele forței de muncă și studenților din România către alte 
state din Europa, declanșând deopotrivă un declin al populației rezidente 
în România, cu o depopulare mai ales în rural, dar și un aflux financiar pe 
alocuri datorită remitențelor trimise în țară de către românii emigrați.116 

Totodată, se accentuează întâlnirea dintre local și global și melanjul 
diverselor influențe culturale de peste granițe, pe măsură ce se îndesesc 
colaborările internaționale, iar „fiii satului” emigrați se întorc sezonier în 
România. De asemenea, la nivel general, sectorul cultural românesc intră în 
contact cu obiectivele asumate la nivelul UE: 

• promovarea diversității culturale și a dialogului intercultural;
• promovarea culturii în calitate de catalizator al creativității;
• promovarea culturii drept element vital în cadrul relațiilor cu UE.117

Toate aceste noutăți au adus deopotrivă provocări și beneficii sectorului 
cultural românesc, în general, și așezămintelor culturale, în particular; 
acestora le este dedicat Programul Naţional de reabilitare a aşezămintelor 
culturale şi a instituţiilor culturale din mediul rural, program complementar 
Programului naţional de dezvoltare rurală (PNDR). Ambele propun măsuri 
pentru „Conservarea patrimoniului natural, cultural şi arhitectural” şi pentru 
„Renovarea satelor”118 [#investiții]. De asemenea, documentul privitor la 
strategia sectorială pentru cultură 2014-2020 subliniază că „instituţiile 
publice de cultură, în mod special așezămintele de cultură din mediul rural 
și mic urban, au rolul de a fi puncte de acces pentru comunitățile locale. Ele 
pot deveni centre comunitare culturale, care să asigure accesul cetățenilor 
la informație, cultură și educație.”119

115  CSCDC, Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 
2014-2020, 2014.

116  Dumitru Sandu, Lumile sociale ale migrației românești în străinătate, Polirom, 2010, pp 71-76.
117  Raport al Comisiei către Parlamentul European, consiliu, comitetul economic și social 

european și comitetul regiunilor privind punerea în aplicare a agendei europene pentru 
cultură, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52010DC0390

118  CSCDC, Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 
2014-2020, 2014, p. 274.

119 Idem, p. 271.

Conform Ghidului de investiții pentru proiecte locale: Drumuri comunale 
și infrastructură socială120, care cuprinde și o inventariere a elementelor de 
infrastructură culturală realizată prin intermediul consiliilor județene, în anul 
2015 existau 6031 cămine culturale (Harta 2).

Din păcate, în continuare nu există o instituție publică cu rolul de a 
centraliza informațiile desprestarea generală și activitatea așezămintelor 
culturale, iar organismele care realizaseră acest lucru în trecut – direcțiile 
județene de cultură – au pierdut aceste atribuții în urma unor noi măsuri 
legislative. Mai mult, ceea ce se anunța drept o promițătoare nouă etapă 
în evoluția post-comunistă a României s-a desfășurat sub incidența crizei 
economice globale declanșate în 2008. Aceasta și-a făcut simțit efectul 
asupra tuturor straturilor societății și a impus măsuri de redresare ce au 
afectat nivelul de trai al cetățenilor, precum și gradul de performanță a 
administrației centrale și locale.

4.2 Resursele umane
Pe fondul crizei economice din 2008 și al măsurilor administrative de 

redresare, în anul 2010 este promulgată Ordonanța de Urgență 63/2010121 
ce impune reducerea numărului de persoane din administrația publică, 
inclusiv la nivel local, pentru „reducerea cheltuielilor de personal și încadrarea 
în numărul maxim de posturi prevăzut” conform aceleiași ordonanțe (art. 3, 
alin. 1-5). O bună parte din posturile dedicate culturii sunt restructurate și / 
sau comasate: de exemplu, responsabilul căminului cultural este concediat, 
iar bibliotecarul preia și căminul cultural în responsabilitate122, sau persoana 
responsabilă de căminul cultural mai preia și alte atribuții, alocând 
căminului cultural doar o fracțiune de normă. De asemenea, dat fiind faptul că 
unele din bibliotecile comunale sunt situate în incinta căminului cultural, o parte 
dintre responsabilii căminelor culturale – directori sau referenți – sunt reîncadrați 
ca bibliotecari, ca efect al derulării programului Biblionet123 .[#resurse_umane]

120 Marcel Ionescu-Heroiu, Sebastian Burduja, Marius Cristea, Ciprian Moldovan, Raularian Rusu, 
Titus Man, Andreea China, Radoslaw Czapski și Antonio Nunez, Ghid de investiții pentru 
proiecte locale: Drumuri comunale și infrastructură socială, World Bank Group, 2015.

121  Ordonanța de Urgență 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, http://legislatie.
just.ro/Public/DetaliiDocument/120026

122 Informații din presă despre urmările OUG 63/2010  https://ziare.com/focsani/stiri-actualitate/
in-instanta-din-cauza-postului-de- director-de-camin-cultural-1988281

123  Programul Biblionet și-a propus să ofere, pe lângă dotarea tehnică a bibliotecilor, și unele 
cursuri de pregătire pentru bibliotecari, așa încât aceștia să poată valorifica noul potențial al 
instituției. 
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Harta 2. Numărul de cămine culturale din mediul rural din România, la nivel de județ [2015] 

Sursa: Marcel Ionescu-Heroiu, Sebastian Burduja, Marius Cristea, Ciprian Moldovan, 
Raularian Rusu, Titus Man, Andreea China, Radoslaw Czapski și Antonio Nunez, Ghid 
de investiții pentru proiecte locale: Drumuri comunale și infrastructură socială, World 
Bank Group, 2015. Date colectate prin intermediul Consiliilor Județene
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În analizele diagnostic din textul Strategiei sectoriale în domeniul culturii 
2014-2020, autorii atrag atenția că, deși există o specialitate dedicată pentru 
personalul din așezămintele culturale încă din 2005 (referent de specialitate 
așezământ cultural)124, „în grila anexată Legii Salarizării Unitare125 personalul 
caselor de cultură și al căminelor culturale se numește referent (cu diferite 
nivele de studii), dar fără o specializare distinctă.”126 Această prevedere lasă 
loc autorităților locale să angajeze la căminul cultural persoane fără pregătire 
specifică domeniului culturii, contribuind la deprofesionalizarea instituției. 
[#resurse_umane]

Mai mult, prin Hotărârea de Guvern nr. 90/2010, direcțiile județene de 
cultură au fost limitate la „aplicarea și controlul aplicării prevederilor legale 
în domeniul monumentelor istorice, a patrimoniului arheologic, patrimoniul 
cultural mobil, cu posibilități reduse de intervenție în cazul patrimoniului cultural 
mobil deținut de muzee; direcțiile pentru cultură au pierdut toate atribuțiile 
privind activitatea bibliotecilor, muzeelor (parțial), așezămintelor culturale din 
teritoriu și posibilitatea de a funcționa ca operator cultural.”127 O parte din 
centrele județene pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale și școlile 
populare de artă și meserii păstrează legătura cu așezămintele culturale de pe 
raza județului în care funcționează, susținându-se reciproc, chiar dacă, după 
noua lege a așezămintelor culturale din 2006, acestea nu mai au responsabilități 
de coordonare și îndrumare a căminelor culturale. [#investiții]

În perioada 2009-2011, prin Programul Norvegian de Cooperare cu România, 
Centrul de Asistenţă Rurală din Timișoara a desfășurat în parteneriat cu 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural proiectul Centrele Culturale – Lideri în 
dezvoltare comunitară prin promovarea patrimoniului cultural128. Având ca scop 
creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor publice în mediul cultural din România, 
proiectul a instruit 114 directori de cămine culturale rurale şi 6 consilieri din 
cadrul direcțiilor județene de cultură din județele Cluj, Gorj, Hunedoara, Iaşi, 
Suceava şi Vâlcea.

124  ORDIN nr. 138 din 17 aprilie 1995 (*actualizat*) privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din 
România (C.O.R.),  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/96501

125  Atât Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale 
personalului plătit din fonduri publice http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/161543 
cât și cea mai recentă, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446.

126  CSCDC, Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 
2014-2020, 2014, p. 276.

127  *** Analiza de impact în cadrul procesului de descentralizare la nivelul sectorului cultură, 
Ministerul Culturii, 2017, pp. 10, 33.

128 Programe finanţate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia în România. Solidaritate. Oportunitate. 
Cooperare http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/documents/10181/11028/Brosura+ 
Ambasada+Norvegiei+romana_+website+version.pdf/fce8b132-a4ee-4002-969b-edd9ef7486e0 

4.3 Starea infrastructurii fizice
Tema infrastructurii căminelor culturale din mediul rural a fost abordată 

constant în cadrul edițiilor Barometrului de consum cultural129, odată cu 
înființarea Centrului de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii în anul 
2005130. Conform rezultatelor studiului anual (vezi Tabelul 3), percepția 
existenței căminelor culturale în localitatea de rezidență a fost într-o 
foarte ușoară descreștere, menținându-se la un nivel relativ ridicat în ultimii  
15 ani. Pe de altă parte, în opinia respondenților, a crescut considerabil 
nevoia percepută de infrastructură culturală:
Tabelul	3.	Percepția publicului asupra infrastructurii căminelor culturale din 
localitatea de rezidență131 132 133 134 135 

An
Percepția asupra existenței 

căminelor culturale 
(Există în localitatea dvs. cămin 

cultural? - răspuns Da)

Percepția asupra nevoii de 
infrastructură culturală 

(Considerați că ar fi necesar să 
existe cămin cultural? - răspuns Da)

2006131 84% 49%
2007132 80% 72%
2008133 80%
2009134 78%
2016135 79% 65%

Pe baza rezultatelor prezentate în tabelul de mai sus, se poate spune 
că, în ultimii 15 ani, instituția căminului cultural a fost în atenția cetățenilor 
și că o bună parte dintre respondenți au considerat necesară existența 
acestui element de infrastructură. Cu toate acestea, în privința dotărilor 
căminelor culturale, percepția respondenților nu este încurajatoare, 
conform Barometrului de consum cultural - ediția 2015 (Grafic	1)136. 

129 Barometrul de consum cultural, https://www.culturadata.ro/publicatii/?search=&order_
orderby=DESC_date&tag%5B%5D=Barometrul+de+Consum+Cultural

130 HG 67/2005 privind înfiinţarea Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/59069

131 Barometrul de consum cultural, 2006, https://www.culturadata.ro/wp-content/
uploads/2006/12/2_Barometrul_de_Consum_Cultural_2006.pdf p. 7.

132 Barometrul de consum cultural, 2007, https://www.culturadata.ro/wp-content/
uploads/2018/07/3_Barometrul_de_Consum_Cultural_2007.pdf p. 8.

133 Barometrul de consum cultural, 2009, https://www.culturadata.ro/wp-content/
uploads/2009/12/5_Barometrul_de_Consum_Cultural_2009.pdf p. 6.

134 Ibidem
135 Barometrul de consum cultural, 2016, https://www.culturadata.ro/wp-content/

uploads/2018/07/Barometrul_de_consum_cultural_2016.pdf p. 44-45.
136 Barometrul de consum cultural, 2015, https://www.culturadata.ro/wp-content/

uploads/2018/07/Barometrul-de-Consum-Cultural-2015.pdf p. 330.



83

Situația așezămintelor culturale din mediul rural după 1989

Graficul	1.	Percepția respondenților asupra dotărilor materiale și tehnice ale căminului cultural 

Scenă VideoproiectorScaune Încălzire Sistem de sonorizare Acces internet Calculatoare Costume populare

27%
22%

18%
13%

7% 5% 5% 3%

După cum putem observa din Graficul 1, mai puțin de o treime din totalul 
răspunsurilor menționează existența de dotări elementare ale unui cămin 
cultural, precum scena sau scaunele, și sub 15% fac referire la elemente 
precum sonorizarea sau patrimoniul cultural material. Aceste procente 
sugerează cel puțin două posibilități ce nu se exclud reciproc: căminele 
culturale sunt slab dotate și / sau cetățenii participă destul de rar la activitățile 
căminelor, astfel încât nu sunt familiarizați cu dotările acestora. 

Datorită faptului că o parte dintre bibliotecile comunale sunt amenajate 
în incinta clădirilor care au funcție de cămin cultural137, în mod indirect, un rol 
important în dotarea așezămintelor culturale din această perioadă l-a avut 
programul Biblionet138. Desfășurat între 2009 și 2014, proiectul a echipat cu 
computere, imprimante, scanere, software și conexiune la internet139 2283140 
din cele 2853 de biblioteci publice din România (80% din total). Utilizatorii 
bibliotecilor publice au putut folosi astfel infrastructura digitală pentru acces 
la informații, pentru căutarea unui loc de muncă, pentru accesarea mai facilă 
a surselor de divertisment sau de studiu online141. O parte dintre responsabilii 
căminelor culturale intervievați au menționat influența pozitivă a dotării 
bibliotecii prin Biblionet asupra activității căminului cultural, în special prin 
îmbunătățirea relației dintre responsabilul căminului și comunitatea în care 
activa. [#resurse_umane] 

Acest tip de infrastructură a fost dublat în unele cazuri de alte demersuri de 
dotări cu elemente de infrastructură publică cu rolul de a facilita accesul populației 
la mijloace de comunicare: telecentrele și punctele de acces public la informație 
(PAPI). O parte au fost instalate tot în clădirile cu funcție de cămin cultural. 

137  40% dintre căminele culturale din județul Vâlcea aveau în incintă o biblioteca comunală (cf. 
Ligia Elena Rizea, op. cit., 2003,  p. 20).

138  Parte a programului Global Libraries, finanțat de Fundația Melinda și Bill Gates și implementat 
de IREX România.

139  Programul Biblionet descris pe Platforma electronică pentru educația adulților în Europa, 
https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/biblionet-global-libraries-romania

140  Informații din presă despre programul Biblionet, https://www.mediafax.ro/cultura-media/
programul-biblionet-din-2-853-de-biblioteci-din-romania-2-283-au-computere-si-acces-la-
internet-13854143

141  Users’ perceptions of the benefits of ICT in public libraries in Romania - Final report - March 2013.

Înființate între 2005 și 2009, sub coordonarea și cu sprijinul financiar al 
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
(ANCOM), telecentrele au fost spații publice dotate cu cel puțin două aparate 
telefonice, două calculatoare conectate la Internet și un fax, în cadrul 
cărora utilizatorii puteau iniția și primi apeluri telefonice locale, naționale 
și internaționale și utiliza poșta electronică142. În această perioadă au fost 
înființate 606 de telecentre în 416 UAT-uri din mediul rural și 27 de telecentre 
în 18 UAT-uri din urbanul mic. Intervalul de timp impus pentru funcționarea  
unui telecentru a fost de minim trei ani de la momentul anunțării instalării de 
către ANCOM. În 2010, ANCOM a renunțat la înființarea de telecentre143, ca 
modalitate de introducere a serviciului universal144, pentru a se concentra pe 
creșterea accesului populației, la nivel de gospodărie, la serviciile de comunicații. 
Conform ANCOM, nu există o evidență oficială a statusului acestor centre și, 
cel mai probabil, cele mai multe telecentre nu mai sunt în funcțiune în prezent.

Punctele	de	acces	public	la	informație	au fost înființate prin intermediul 
proiectului „Economia bazată pe cunoaștere” (EBC)145 implementat de Ministerul 
Comunicațiilor și Societății Informaționale (M.C.S.I.) și Banca Mondială. În 
perioada 2006 – 2013, au fost dotate cu calculatoare și acces la Internet 255 de 
localități (208 de comune și 47 de orașe mici, cu o populație de până la 30.000 
de locuitori) identificate ca fiind comunități dezavantajate. Proiectate sub formă 
de rețele electronice ale comunității locale, care conectează la internet mai 
multe instituții publice, au avut ca scop, printre altele, și înlesnirea contactului 
localnicilor cu persoanele plecate la muncă în străinătate146.

142 Informații din presă despre telecentre, https://www.wall-streetro/articol/IT-C-Tehnologie/93940/
ANCOM-renunta-la-telecentre-si-vrea-sa-creasca-accesul-la-comunicatii-in-gospodarii.html

143 Idem
144 Serviciul universal în domeniul comunicaţiilor electronice reprezintă „dreptul tuturor utilizatorilor 

finali de pe teritoriul României de a beneficia de serviciile incluse în sfera serviciului universal, 
precum asigurarea accesului şi conectării la un punct fix la reţelele publice de telefonie şi a 
accesului la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului, la nivel de gospodărie, la un 
anumit nivel de calitate, indiferent de localizarea geografică şi la tarife accesibile.” Sursa: https://
www.ancom.ro/serviciul-universal_1664

145  Proiectul „Economia Bazată pe Cunoaștere”, https://www.comunicatii.gov.ro/proiecte-finalizate/
economia-bazata-pe-cunoastere-ebc/

146  Informații despre centrul PAPI pe site-ul primăriei comunei Parva, jud. Bistrița-Năsăud, http://
www.primariaparva.ro/punct-de-acces-public-la-informatie/
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Harta 3. Distribuția telecentrelor înființate în România în mediul rural la nivel de județ

Sursa: Agenția Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, 2019

Din păcate, avansul rapid al tehnologiei, în special accesul la internet 
de acasă sau chiar în spațiul public prin dispozitive de uz personal ușor 
accesibile (telefoane smart, tablete), a făcut ca, în parte, dotările benefice 
aduse de Biblionet sau cele din telecentre și punctele de acces la internet 
să devină relativ perimate, dovadă fiind faptul că instituțiile care aveau 

doar acest scop – telecentrele, de exemplu – au fost desființate aproape 
în totalitate. 



85

Situația așezămintelor culturale din mediul rural după 1989

Harta 4. Distribuția Punctelor de acces public la informație înființate în România în mediul rural la nivel de județ147

Sursa: Raportul Implementation completion and results report (IBRD-48090) on a loan in the amount of USD 40.4 MILLION  
to Romania for a knowledge economy project, World Bank, 2013.

147Perioada de după aderarea la Uniunea Europeană este caracterizată de 
investiții considerabile în infrastructura așezămintelor culturale, realizate prin 
intermediul fondurilor nerambursabile din cadrul Programului Național pentru 

147 Distribuția la nivel de localitate a PAPI-urilor poate fi consultată în raportul Implementation 
completion and results report (IBRD-48090) on a loan in the amount of USD 40.4 MILLION 
to Romania for a knowledge economy project - World Bank – 2013, p. 93 https://www.
comunicatii.gov.ro//wp-content/uploads/2016/02/rap-final-WB-EBC-aug-2013.pdf

Dezvoltare Rurală (PNDR) și prin fondurile alocate prin Programul Național 
pentru Dezvoltare Locală (PNDL). Astfel, din datele prezentate în capitolul 6  
[#investiții] rezultă că în decursul a două exerciții financiare de câte 7 ani 
(2007-2013 și 2014-2020), din totalul național de 6365 de cămine culturale, au 
fost renovate	/	modernizate aproximativ 18% (1134) prin diferite programe de 
finanțare – PNDR, PNDL – și 11% (727) au fost dotate, în special prin programul 
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PNDR.  Deci, aproape o cincime din așezămintele culturale la nivel național au 
fost renovate în ultimele două decenii doar din fonduri nerambursabile. Mai 
mult, prin programul PNDL au fost construite în aceeași perioadă 18 cămine 
culturale, iar prin intermediul Fondului Român pentru Dezvoltare Socială, între 
1999 și 2017, au fost construite alte opt cămine, 41 au fost reabilitate, iar 18 
au fost înființate în clădiri deja existente, adaptate pentru această funcțiune. 
[#investiții] [#infrastructura_fizică]

Pe de altă parte, datele colectate din teren sugerează că încă există 
numeroase așezăminte culturale în mediul rural care sunt în stare de 
degradare, chiar și avansată, iar în unele cazuri în care s-au făcut investiții 
pentru reabilitarea și / sau dotarea căminelor, acestea au rămas închise în 
lipsa unui animator cultural care să reușească să coaguleze comunitatea 
locală în jurul căminului cultural. 

4.4 Activitate culturală și participare 
Fondurile nerambursabile alocate în ultimii 15 ani pentru îmbunătățirea 

infrastructurii așezămintelor culturale din mediul rural nu au vizat doar 
reabilitarea și dotarea căminelor culturale. Pentru accesarea acestor surse de 
finanțare, una dintre cerințe era dovada activității culturale a așezământului 
cultural, care avea o pondere de până la 25% din punctajul proiectului. 
Astfel, unele așezăminte culturale au înființat trupe de dans, formații corale 
sau cercuri pentru diverse activități culturale și au căutat sprijinul școlilor 
populare de artă și meserii pentru a revitaliza viața culturală locală așa încât 
așezământul să se poată califica în cadrul programelor de renovare, dotare 
sau reabilitare cu fonduri nerambursabile. Cu alte cuvinte, inițiativele europene 
de îmbunătățire a infrastructurii culturale din mediul rural au condus în unele 
cazuri și la revitalizarea activității culturale locale. [#investiții] 

Pentru că aceste intervenții menite să încurajeze activitatea și participarea 
la actul cultural din mediul rural sunt încă la început, la nivelul anului 2008 
statutul căminului cultural în comunitate ca spațiu central al desfășurării 
activităților culturale este la un nivel scăzut, după cum arată datele din 
tabelul	4148. Putem observa că aproximativ o treime dintre respondenții care 
participă la activități culturale o fac cel mai des în cadrul căminelor culturale 
și al altor instituții culturale și în aproximativ aceeași măsură preferă aceste 
spații pentru desfășurarea respectivelor activități. De remarcat este însă 
faptul că aproape 40% dintre respondenți nu participă sau nu știu unde se 
desfășoară activitățile culturale din localitatea de rezidență, iar un sfert dintre 
respondenți nu au menționat o preferință privind locul în care și-ar dori să 
se desfășoare astfel de activități. Așadar, dincolo de vizibilitatea scăzută a 
căminului ca spațiu cultural central în comunitate, datele sugerează și un 
interes scăzut al populației pentru participarea la actul cultural.

148  CSCDC, Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 
2014-2020, 2014, p. 318.

Tabelul	4.	Locul desfășurării activităților culturale

Unde se desfășoară 
activitățile culturale 
la care respondenții 
participă cel mai des

Locul în care respondenții 
ar prefera să se desfășoare 

activitățile culturale la 
care participă

Instituții culturale 11,6% 15,9%
Cămine culturale 19,2% 19,1%
Piața (centrul localității) 16,2% 15,6%
Parcuri 10,2% 18,6%
Spații neconvenționale 2,1% 1,4%
Spații de divertisment 0,3% 0,1%
Lăcașuri de cult 0,1% 0,2%
Spații deschise / în aer liber 0,0% 0,4%
Altundeva 0,2% 0,5%
Nu particip / Nu știu 39,4% 25,7%

O parte din cauzele situației complicate a așezămintelor culturale din mediul 
rural sunt identificate în Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului 
Național pentru Perioada 2014-2020. Finanțarea slabă și o implementare 
defectuoasă a descentralizării au făcut ca instituțiile culturale să își piardă 
autoritatea profesională, odată intrate în subordinea autorităților locale:

„Această rețea de instituții, moștenită în mare parte din regimul comunist, 
împărțită aproximativ egal în județele țării, își desfășoară activitatea între 
performanță și supraviețuire. Datorită subordonării instituțiilor fie la 
Ministerul Culturii, fie la Autoritățile Publice Locale s-a creat mediul propice 
pentru o evoluție cu două viteze. Majoritatea instituțiilor din subordinea 
autorităților locale (cu excepția celor din Municipiul București) au bugete 
considerabil mai mici decât celelalte instituții și o autonomie afectată de 

Foto 10. Punct de acces public la informație - Căminul cultural din comuna 
Mircea Vodă, județul Brăila
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unele decizii ale autorităților locale, care, cu toate bunele intenții, uneori 
nu fac încă diferența între instituții subordonate și dirijism.”150  
Teoretic, procesul de descentralizare ar fi trebuit să îmbunătățească 

posibilitatea publicului de a influența activitatea așezămintelor culturale, de 
a le apropia de comunitate, așa încât acestea să poată oferi cetățenilor ceea 
ce au nevoie. Pentru reușita acestui proces este esențial sprijinul autorităților 
locale atât față de instituția căminului cultural, cât și față de publicul 
acesteia. De asemenea, este importantă și conectarea căminului cultural la 
comunitatea în cadrul căreia funcționează, așa încât o altă latură a problemei 
este generată și de abilitatea scăzută a instituției căminului cultural de a se 
adapta nevoilor publicului aflat sub incidența unei perioade de tranziție cu 
schimbări considerabile la nivelul întregii societăți, cu accentuarea diversității 
și cu acces din ce în ce mai facil la informații și servicii. 

„Datorită perpetuării unui sistem de subvenționare dimensionat în 
funcție de nevoile interne, instituțiile publice de cultură nu s-au confruntat 

cu eșecul de piață ce ar fi trebuit să urmeze lipsei de competitivitate și 
nu au observat că profilul consumatorului uzual de cultură s-a modificat, 
ele nu și-au regândit oferta în funcție de acești parametri, ci de intuițiile 
și dorințele managementului sau a colectivului artistic/de specialitate. 
S-a creat, astfel, un decalaj, uneori major, între ofertă și orizontul de 
așteptare sau pretențiile estetice ale publicului. Foarte puține instituții 
au început să realizeze că publicul relativ omogen de acum douăzeci de 
ani, cu motivații clare de consum, s-a diversificat în ”publicuri” diferite, 
stratificate, cu așteptări și pretenții diferite.”151

Această discrepanță între nevoile publicului și oferta căminului cultural 
este observată și în Barometrul de consum cultural – ediția 2015, care 
subliniază faptul că activitățile la care publicul și-ar dori să participe nu 
coincid cu paleta de activități pe care căminul cultural le pune la dispoziție, 
fapt ce poate fi observat comparând graficele 2152 și 3153.

Graficul	2.	Activități	pe	care	respondenții	le-ar	dori	desfășurate	la	cămin	
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Graficul	3.	Activități	desfășurate	la	căminul	cultural,	în	percepția	respondenților	
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149 CSCDC, Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 
2014-2020, 2014, p. 228.

150 151 152

150 Idem, p. 229.
151 Barometrul de consum cultural, ediția 2015, INCFC: https://www.culturadata.ro/wp-content/

uploads/2018/07/Barometrul-de-Consum-Cultural-2015.pdf p. 330.
152 Idem, p. 331.
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Punând în balanță primele cinci opțiuni din cele două grafice, observăm 
că doar una dintre preferințe – spectacole folclorice – apare și în rândul 
activităților care au loc în cadrul așezămintelor culturale, în percepția 
publicului. Cu alte cuvinte, ceea ce este perceput de către cetățeni ca activitate 
culturală dorită, așteptată, este în mare parte perceput și ca lipsind din oferta 

culturală a căminului. Pe cale de consecință, participarea cetățenilor la 
activitățile căminului cultural este scăzută. Conform Barometrului de consum 
cultural - ediția 2015154, 56% dintre respondenții din mediul rural nu au luat 
parte la evenimente organizate de căminul cultural în ultimul an și doar 1% 
frecventează căminul lunar sau mai des, după cum este ilustrat în Graficul	4. 

Graficul	4.	Frecventarea	căminului	cultural	în	ultimele	12	luni

56% 22% 15% 6% 1

Niciodată O dată pe an sau mai rar O dată la 4-6 luni O dată la 2-3 luni Lunar sau mai des

Nu în ultimul rând, un alt aspect important ce influențează căminele 
culturale este legat de demografie. Așa cum arată datele din Barometrul 
de consum cultural - ediția 2015, „frecvența de practicare a activităților 
recreative, în general, și cea de participare la activitățile căminului cultural, 
în mediul rural, sunt influențate de experiența de migrație. Persoanele care 
au fost plecate în străinătate pentru lucru, studii sau vizită și cele care au 
un membru al familiei sau o rudă apropiată care lucrează în străinătate 
practică mai des activități recreative, indiferent de natura lor, decât 

persoanele fără astfel de experiențe de migrație”155. Emigrarea generează 
însă și efecte negative asupra activității căminelor culturale, fiindcă un 
număr considerabil de sate tind către depopulare și îmbătrânire. De 
asemenea, această perioadă înregistrează noi comasări de școli156, ceea 
ce echivalează cu un declin al populației de vârstă școlară în localitățile 
unde școala dispare. Prin urmare, și căminul cultural pierde atât o parte 
din public, cât și o parte dintre creatorii de / participanții la cultură din 
comunitate.

5. Concluzii
Din punct de vedere legislativ, tendința generală înregistrată în perioada 

1989 – 2018 a fost de descentralizare, iar cadrul legal construit în acest 
sens a avut ca scop apropierea deciziei instituționale de comunitatea pe 
care instituția o servește. Așezămintele culturale din mediul rural au trecut 
prin procesul de descentralizare fără a avea însă o lege unitară care să le 
reglementeze activitatea și relația cu celelalte instituții, fapt care a constribuit la 
o dezorganizare administrativă și la pierderi logistice și de resurse umane. 153 154

Chiar și după adoptarea actelor normative privind înființarea și funcționarea 
așezămintelor culturale în 2003 și ulterior în 2006, acestea au păstrat lacune 
referitoare în primul rând la statutul instituțional al așezămintelor culturale, 
la necesitatea existenței unui plan minimal de activitate și la pregătirea / 
calificarea personalului responsabil de cămin. Aceste lacune au fost dublate 
de neimplementarea legilor de către administrațiile locale, fiind afectate astfel 
statutul, autoritatea și activitatea așezămintelor culturale în cadrul comunității.

Așezămintele culturale din mediul rural au suferit pierderi constante de 
personal mai ales după 1989, din cauza inițiativelor de reformă bazate mai 
degrabă pe ideea de afiliere politică decât pe competență și experiență. 
Finanțarea insuficientă a așezămintelor culturale și implicit precaritatea 
veniturilor celor responsabili de căminele culturale a contribuit de asemenea 
153 Barometrul de consum cultural 2015, https://www.culturadata.ro/wp-content/

uploads/2018/07/Barometrul-de-Consum-Cultural-2015.pdf, p. 328.
154 Idem, p. 333.

la declinul numărului personalului specializat în domeniul culturii din rural. 
Mai mult, conform OUG 118/2006, căminele culturale nu mai au un 

statut instituțional specific, clar definit. Astfel că lipsesc obiectivele instituției 
căminului cultural, dar și grila de personal specializat care ar trebui să le 
îndeplinească. Nici legea salarizării nu mai prevede o grilă de salarizare 
specifică pentru căminele culturale. Pe cale de consecință, căminele culturale 
sunt de ani buni într-un proces continuu și acut de deprofesionalizare în urma 
căruia ordonatorul de credite de la nivelul autorității publice locale, de cele 
mai multe ori fără pregătire în domeniul culturii, decide activitatea culturală 
și personalul responsabil pentru aceasta. 

Treptat, au fost totuși create premise pentru îmbunătățirea situației 
personalului din căminele culturale - de exemplu, prin înființarea specialității 
de referent pentru așezămintele culturale și demararea unor cursuri de 
pregătire a personalului în acest sens. În aceeași măsură au fost păstrate 
lacune legislative ce permit în continuare dirijismul și influența politică 
asupra așezămintelor. Totodată, criza economică declanșată în 2008 a adus 
restructurări și comasări de posturi în administrațiile locale, așa încât căminele 
culturale și bibliotecile comunale au pierdut personal de specialitate. 155

155 Proiect de Ordin al Ministerului Educației privind comasarea unor instituții școlare, 
în special în mediul rural, https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/
InvatamantPreuniversitar/2016/retea%20scolara/OM%205777_2016_aprobare%20
metodologie%20retea_plan%20scolarizare%202017-2018.pdf
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Infrastructura fizică a așezămintelor culturale se afla deja într-o stare 
de degradare și perimare încă din anii ’90, după o perioadă lungă de 
timp fără investiții în ce privește atât imobilele, cât și dotările acestora. 
Avansul tehnologic și competiția din mediul privat au accentuat dificultățile 
căminelor culturale în această privință. După 2000, o parte dintre căminele 
culturale au beneficiat de dotări – prin programul Biblionet, datorită situării 
bibliotecii în incintă – și de reabilitări, dotări și modernizări prin diverse 
programe cu fonduri nerambursabile și de la bugetul național – PNDR, 
PNDL, FRDS. În continuare, un număr considerabil de așezăminte culturale 
din mediul rural se află în stare de degradare și au beneficiat doar de 
reparații superficiale.

În contextul prezentat până la acest punct, activitatea căminelor 
culturale, respectiv participarea publicului au suferit inevitabil o scădere. 
Fără finanțare suficientă, având personal lipsit de experiență sau cu multiple 

responsabilități în administrația locală, fără dotare adaptată nevoilor 
publicului, deseori cu intruziuni ale puterii locale asupra programului 
cultural, cele mai multe cămine culturale au reușit cu greu să  păstreze 
constant o serie de activități culturale minimale. Investițiile în infrastructură 
de după 2000 aduc și o revitalizare a activității căminelor beneficiare, însă 
aceasta nu se concretizează în toate cazurile.

Așadar, este necesară actualizarea legislației așezămintelor culturale 
pentru a încuraja existența unui statut instituțional al căminelor culturale 
clar definit de lege și a unei grile aferente de personal de specialitate. 
În plus, este necesar ca noua legislație să susțină formarea profesională 
continuă în domeniul culturii a personalului responsabil de căminul cultural, 
precum și existența la începutul fiecărui an a unui plan minimal al activității 
culturale în baza căruia să poată fi stabilit și un plan de bugetare anual.
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patrimoniul cultural național, județene și al municipiului București. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/10354 
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Cheltuielile pentru cultură ale autorităților publice locale din mediul rural

1. Introducere
În capitolele precedente am putut observa evoluția instituției căminului 

cultural din mediul rural în ultimul secol, precum și stadiul actual al acestuia. 
Acest capitol abordează aspectul finanțării publice a domeniului cultural, 
unul din factorii esențiali care au influențat dezvoltarea domeniului cultural 
și implicit a așezămintelor culturale din mediul rural în ultimele două decenii. 
Analizând evoluția și ponderea cheluielilor autorităților publice locale pentru 
cultură, putem observa totodată și atenția / prioritatea acordată acestui 
sector de către administrația publică. 

În acest sens, acest capitol analizează finanțarea publică a domeniului 
cultural urmărind două segmente primare: 

1. Cheltuielile autorităților publice locale pentru Cultură, recreere și 
religie1

a. Evoluția acestor cheltuieli în perioada 2000-2018
b. Ponderea cheltuielilor autorităților publice locale din mediul rural 

din totalul cheltuielilor înregistrate la nivel național
2. Destinația cheltuielilor: 

a. Distribuția cheltuielilor în funcție de subcapitolele și indicatorii 
clasificațiilor bugetare detaliate ale autorităților publice locale 
din mediul rural

b. Analiza achizițiilor publice de servicii și produse culturale realizate 
de entitățile publice (APL-uri și așezăminte culturale) din mediul 
rural prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice2 pentru anii 2018 
și 2019.

De asemenea, pentru cele 24 de cămine culturale cu personalitate juridică 
existente în 2018 sunt analizate execuțiile bugetare detaliate pe titluri de 
cheltuieli și clasificări funcționale. Deși numărul căminelor cu personalitate 
juridică reprezintă doar 0,8% din totalul căminelor din țară, execuțiile bugetare 
de la nivelul căminelor culturale cu personalitate juridică pot fi comparate 
cu execuțiile bugetare de la nivelul autorităților publice locale la categoria 
așezăminte culturale. Această comparație poate releva diferențele în modul 
de alocare a fondurilor pentru misiunea așezămintelor culturale atunci când 
acest proces este realizat de o persoană specializată în domeniul culturii.

1 Capitol de cheltuieli bugetare care cuprinde serviciile culturale, serviciile recreative-sportive 
și serviciile religioase, conform Legii nr. 2/2018 din 3 ianuarie 2018 - Legea bugetului de stat 
pe anul 2018, https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_2_2018.pdf.

2 Sistemul Electronic de Achiziții Publice: https://www.e-licitatie.ro/pub.

Conform OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea 
activității așezămintelor culturale, finanțarea acestor instituții se poate 
asigura din mai multe surse: 

a. din bugetele locale, pentru cele care sunt organizate în aparatul 
de specialitate al autorităților executive sau sunt organizate fără 
personalitate juridică;

b. din venituri proprii și subvenții acordate din bugetele locale, 
pentru cele care sunt organizate ca instituții publice locale cu 
personalitate juridică;

c. din alte surse, potrivit prezentei ordonanțe de urgență.3

Sursele menționate la punctul c) se referă la donații și sponsorizări (art. 
17) precum și la sprijin material și financiar ce poate fi acordat de către 
Ministerul Culturii sau alte autorități ale administrației publice locale (art. 
20)4. Ordonanța stipulează și că veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru 
finanțarea proiectelor și programelor culturale5 (art. 16).

Clasificarea cheltuielilor pentru cultură și analiza achizițiilor publice de 
servicii și produse culturale realizate ne oferă o imagine despre destinația 
resurselor bugetare alocate domeniului cultural, dar și despre specificul 
activităților culturale la nivel local. De asemenea, putem obține o imagine 
a tipului de activități și evenimente culturale și a ritmicității lor observând 
achizițiile publice de servicii și produse culturale de-a lungul unui an.

3 OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 
culturale, Capitolul V, art. 15, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022

4 Idem, art. 17 și 20.
5 Idem, art. 16.
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2. Metodologie
2.1 Evoluția cheltuielilor din mediul rural 
2000-2018

Pentru analiza cheltuielilor autorităților publice locale pentru Cultură, 
recreere și religie au fost folosite Situațiile veniturilor și cheltuielilor unităților 
administrativ-teritoriale pentru perioada 2000-2018.6

Din fișierele sursă au fost extrase coloanele referitoare la cheltuieli totale 
și cheltuieli pentru cultură, recreere și religie pentru patru niveluri de agregare 
a datelor: comune, orașe, municipii și consilii județene7. Toate aceste niveluri 
au fost ulterior clasificate pe județe și pe regiuni de dezvoltare. Astfel, analiza 
s-a focalizat pe un total național și pe cele patru categorii de autorități 
publice locale care gestionează bugete distincte, alocând un procent din 
totalul cheltuielilor pentru domeniul cultură. În acest sens, Tabelul 1 detaliază 
analizele realizate și modul acestora de calcul.
Tabelul 1. Schema de analiză

Analize Modul de calcul Observații
Evoluția cheltuielilor 
la cultură pe cap de 
locuitor în funcție de 
mediul de rezidență, 
2000-2018

Suma totală la nivel național a cheltuielilor la 
cultură pentru fiecare tip de APL 
Împărțit la
Populația totală la nivel național pentru fiecare tip 
de APL. 

Calcul repetat 
pentru 
fiecare an 
din perioada 
2000-2018.

Evoluția cheltuielilor 
la cultură pe cap 
de locuitor la nivel 
național, 2000-2018

Suma totală la nivel național a cheltuielilor la 
cultură  
Împărțit la
Populația totală la nivel național. 

Calcul repetat 
pentru 
fiecare an 
din perioada 
2000-2018.

Evoluția procentului 
de cheltuieli la 
cultură din cheltuieli 
totale în funcție de 
mediul de rezidență, 
2000-2018

Suma totală la nivel național a cheltuielilor la 
cultură pentru fiecare tip de APL 
Împărțit la
Suma totală la nivel național a cheltuielilor totale 
pentru fiecare tip de APL 
Înmulțit cu 100. 

Calcul repetat 
pentru 
fiecare an 
din perioada 
2000-2018.

6 Sursa: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Direcția Generală Administrație 
Publică/Direcția pentru Politici Fiscale și Bugetare Locale, fișiere anuale descărcabile de pe 
platforma http://www.dpfbl.mdrap.ro/sit_ven_si_chelt_uat.html.

7 Conform Institutului Național de Statistică din România, Indicatorul ADM101A - Organizarea 
administrativă a teritoriului, pe categorii de unități administrative, macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare și județe (http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table), 
în România există 2862 de comune, 216 orașe, 103 municipii (incluzând Bucureștiul) și 42 de 
consilii județene (incluzând consiliul municipal al Bucureștiului). În timp ce comunele, orașele și 
municipiile sunt unități administrativ-teritoriale conduse de autorități publice locale, consiliile 
județene sunt autorități publice locale. Au fost considerate împreună aceste categorii pornind 
de la defalcarea cheltuielilor făcută în fișierele privind situația veniturilor și cheltuielilor UAT-
urilor, realizate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Direcția Generală 
Administrație Publică. Se poate observa aici că și consiliile județene administrează un buget 
separat de cel al autorităților publice locale ale UAT-urilor dintr-un județ. Din acest buget 
administrat de consiliile județene sunt realizate cheltuieli destinate și domeniului cultural.

Analize Modul de calcul Observații
Evoluția procentului 
de cheltuieli la 
cultură din cheltuieli 
totale la nivelul 
consiliilor județene, 
2000-2018

Suma totală la nivel național a cheltuielilor la 
cultură realizate de consiliile județene 
Împărțit la
Suma totală la nivel național a cheltuielilor totale 
realizate de consiliile județene 
Înmulțit cu 100.

Calcul repetat 
pentru 
fiecare an 
din perioada 
2000-2018.

Evoluția procentului 
de cheltuieli la 
cultură din cheltuieli 
totale la nivel 
național, 2000-2018

Suma totală la nivel național a cheltuielilor la 
cultură realizate la nivel național
Împărțit la
Suma totală la nivel național a cheltuielilor totale 
realizate la nivel național
Înmulțit cu 100.

Calcul repetat 
pentru 
fiecare an 
din perioada 
2000-2018.

Evoluția cheltuielilor 
la cultură pe cap de 
locuitor în mediul 
rural, pe regiuni, 
2000-2018

Suma totală la nivel național a cheltuielilor la cultură 
din mediul rural pentru fiecare regiune de dezvoltare 
Împărțit la
Populația totală din mediul rural la nivel național 
pentru fiecare regiune de dezvoltare. 

Calcul repetat 
pentru 
fiecare an 
din perioada 
2000-2018.

Evoluția procentului 
de cheltuieli la 
cultură din cheltuieli 
totale pe regiuni, 
în mediul rural, 
2000-2018

Suma totală la nivel național a cheltuielilor la cultură 
realizate de comunele din fiecare regiune de dezvoltare 
Împărțit la
Suma totală la nivel național a cheltuielilor totale 
realizate de comunele din fiecare regiune de dezvoltare 
Înmulțit cu 100.

Calcul repetat 
pentru 
fiecare an 
din perioada 
2000-2018.

Total cheltuieli la 
cultură pe tipuri de 
APL în 2018

Sumele totale la nivel național ale cheltuielilor 
la cultură realizate în 2018 de comune, orașe, 
municipii și consilii județene.

Media cheltuielilor la 
cultură per unitate 
APL, pentru fiecare 
tip de APL, în 2018

Sumele totale la nivel național ale cheltuielilor 
la cultură realizate în 2018 de comune, orașe, 
municipii și consilii județene 
Împărțit la
Numărul total la nivel național de unități de 
comune, orașe, municipii și consilii județene.

Cheltuieli la cultură 
pe cap de locuitor, 
2018. Comparație 
între mediul rural 
și mediul urban, pe 
județe.

Suma totală la nivel județean a cheltuielilor la 
cultură în mediul rural 
Împărțit la
Populația totală la nivel județean din mediul rural.
Comparat cu:
Suma totală la nivel județean a cheltuielilor la 
cultură în mediul urban
Împărțit la
Populația totală la nivel județean din mediul urban.

Calcul repetat 
pentru fiecare 
județ.

Procent de cheltuieli 
la cultură din 
cheltuieli totale, 
2018. Comparație 
între rural și urban, 
pe județe.

Suma cheltuielilor la cultură în 2018 la nivel 
județean în mediul rural
Împărțit la
Suma cheltuielilor totale în 2018 la nivel județean 
în mediul rural
Înmulțit cu 100. 
Comparat cu:
Suma cheltuielilor la cultură în 2018 la nivel 
județean în mediul urban
Împărțit la
Suma cheltuielilor totale în 2018 la nivel județean 
în mediul urban
Înmulțit cu 100. 

Calcul repetat 
pentru fiecare 
județ.
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După cum se poate observa din tabel, pentru o serie de analize au fost 
create două niveluri: rural și urban. Cheltuielile din mediul rural se referă aici 
la cheltuielile realizate de autoritățile publice locale comunale, iar cele din 
mediul urban cuprind cheltuielile făcute de autoritățile publice locale la nivelul 
orașelor și municipiilor. Cheltuielile realizate de către consiliile județene nu au 
fost incluse în aceste tipuri de comparații, pentru că fișierele sursă nu conțin 
informații despre destinația rezidențială a acestor cheltuieli realizate de 
consiliile județene și nu putem aprecia dacă au fost operate pentru activități 
sau investiții în mediul rural sau urban.

Datele se referă la perioada 2000-2018 și acoperă tot teritoriul României. 
În cazurile în care au fost folosite sume nominale ca termen de comparație, 
am luat în considerare perioada 2000-2004 după ce am făcut o serie de 
ajustări ținând cont de două aspecte: în cursul anului 2005 s-a trecut la leul 
greu8, fiind tăiate 4 zerouri de la valoarea nominală. Însă, spre deosebire 
de perioada 2005-2018, când raportarea în fișierele sursă s-a făcut în lei, în 
perioada 2000-2004 datele reprezentau milioane de lei, cu o zecimală. Astfel, 
pentru perioada 2000-2004, am adăugat 6 zerouri pentru a aduce numerele 
la raportarea în lei și ulterior am tăiat 4 zerouri pentru a respecta măsura 
denominării. 

2.2 Execuțiile bugetare detaliate  
ale autorităților publice locale din  
mediul rural în anul 2018

Pentru analiza detaliată a cheltuielilor pe cultură din bugetul consiliilor 
locale din mediul rural am folosit execuțiile bugetare detaliate depuse pentru 
anul 2018 de autoritățile publice locale. Fișierele bugetare au fost descărcate 
individual de pe platforma Transparență bugetară a Ministerului Finanțelor 
Publice9.

Conform Legii Bugetului de Stat10, pentru încadrarea cheltuielilor în 
bugetul autorităților publice locale se folosesc două clasificații: funcțională 
și economică. Din execuțiile bugetare detaliate au fost extrase cheltuielile 
încadrate pe capitolul 67 Cultură, recreere și religie din clasificația funcțională, 
împărțit în patru subcapitole și 14 indicatori de clasificație economică (Tabelul 
2), printre care se află și indicatorul 670307 Cămine Culturale. 

8 Informații și legislație privitoare la denominare, https://www.bnr.ro/Denominare-1335.aspx, 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53757.

9 Platforma Transparență bugetară a Ministerului Finanțelor Publice, https://forexepublic.
mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara/rapoarte-entitati-publice.

10 Legea nr. 2/2018 din 3 ianuarie 2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, https://static.
anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_2_2018.pdf. 

Tabelul 2. Clasificația funcțională a cheltuielilor din credite interne pe 
subcapitolul 67 Cultură (anul 2018)11 

Capitol Subcapitol Paragraf Indicatori

67 Cultură, recreere și religie

6703 Servicii culturale

670302 Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

670303 Muzee

670304 Instituții publice de spectacole și concerte

670305 Școli populare de artă și meserii

670306 Case de cultură

670307 Cămine culturale

670308 Centre pentru conservarea și promovarea culturii 
tradiționale

670312 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

670330 Alte servicii culturale

6705 Servicii recreative și sportive

670501 Sport

670502 Tineret

670503 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze 
sportive și de agrement

670600 Servicii religioase

6750 675000 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

Clasificația economică a cheltuielilor este structurată pe categorii de titluri 
(Tabelul 3), articole și alineate12. 
Tabelul 3. Titlurile clasificației economice privind finanțele publice

Titlul 1 - Cheltuieli de personal

Titlul 2 - Bunuri și servicii

Titlul 3 - Dobânzi

Titlul 4 - Subvenții

Titlul 5 - Fonduri de rezervă

Titlul 6 - Transferuri către unități ale administrației publice

Titlul 7 - Alte transferuri

Titlul 8 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

Titlul 9 - Asistență socială

Titlul 10 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

11 Clasificația funcțională a cheltuielilor din credite interne, Ministerul Finanțelor Publice, https://
www.mfinante.gov.ro/clasificatii.html.

12 Structura completă a clasificației economice poate fi consultată pe site-ul Ministerului 
Finanțelor Publice: https://www.mfinante.gov.ro/clasificatii.html.
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Titlul 11 - Alte cheltuieli

Titlul 12 - Cheltuieli aferente programelor de finanțare rambursabilă

Titlul 13 - Active nefinanciare

Titlul 14 - Active financiare

Titlul 15 - Fondul Național de Dezvoltare

Titlul 16 - Împrumuturi

Titlul 17 - Rambursări de credite

Titlul 18 - Operațiuni în curs de clarificare

Titlul 19 - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

Factorul uman are un rol important în alegerea indicatorilor și a titlurilor 
de raportare a cheltuielilor și este posibil ca, pentru unele localități, o parte din 
cheltuielile destinate domeniului cultural să fie încadrate în alte capitole, dar și 
invers, în capitolul Cultură, recreere și religie să fie încadrate cheltuieli care nu 
au legătură cu domeniul. În același timp, se apelează des la titluri, articole și 
alineate de tipul Alte servicii, Alte bunuri și servicii. Din aceste motive sunt posibile 
înregistrări ale cheltuielilor pe paragrafe precum Centre pentru conservarea și 
promovarea culturii tradiționale (670304), Instituții publice de spectacole și 
concerte (670304), Școli populare de artă și meserii (670305), chiar dacă astfel 
de instituții nu există în subordinea consiliului local al localității respective. 

Pentru a răspunde întrebărilor formulate în introducere, am analizat în 
primul rând tendințele principale, concentrându-ne pe titlurile cu ponderea 
cea mai mare de cheltuieli: Titlul 1 - Cheltuieli de personal, Titlul 2 - Bunuri și 
servicii, Titlul 10 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, 
Titlul 13 - Active nefinanciare. Suplimentar, pentru a surprinde mai bine 
alocarea financiară pentru cultură, am extras și o serie de indicatori pe care 
îi considerăm relevanți pentru specificul activității culturale13. 

2.3 Achizițiile de servicii și produse 
culturale realizate de autoritățile publice 
locale din mediul rural 

În vederea exemplificării tipurilor de achiziții realizate de autorități, am 
extras din catalogul electronic al platformei SICAP cumpărările directe 
realizate de primăriile unităților administrativ-teritoriale14 pe o serie de 
coduri CPV (Common Procurement Vocabulary - nomenclator) relevante 
pentru domeniul cultural (Tabelul 4). Pentru că platforma permite exportul 
de informații doar ulterior datei de 1 aprilie 2018, pentru a avea o imagine 
mai complexă, am adăugat analizei și anul 2019. Analiza a fost aprofundată 
pe UAT-urile care au realizat cel puțin o achiziție în anul de referință.
13  Exemple de alineate extrase din clasificația economică: Acțiuni cu caracter științific și social-

cultural, Cărți, publicații și materiale documentare, Asociații și fundații, Pregătire profesională.
14  Au fost eliminate achizițiile realizate de alte instituții aflate în subordinea APL-urilor, precum unitățile 

școlare, și au fost păstrate doar cele 25 de așezăminte culturale cu personalitate juridică.

Tabelul 4. Coduri CPV extrase din SICAP

Tipuri de achiziții Cod CPV

Produse 22113000-5 - Cărți de bibliotecă

Servicii de organizare 
de evenimente

79950000-8 - Servicii de organizare de expoziții, de târguri şi de 
congrese
  79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii
  79952000-2 - Servicii pentru evenimente
    79952100-3 - Servicii de organizare de evenimente culturale
  79953000-9 - Servicii de organizare de festivaluri
  79954000-6 - Servicii de organizare de petreceri
  79956000-0 - Servicii de organizare de târguri și expoziții

Servicii de recreere, 
culturale şi sportive

92000000-1 - Servicii de recreere, culturale şi sportive
  92300000-4 - Servicii de divertisment
    92310000-7 - Servicii de creare și interpretare de opere  
    artistice și literare
      92311000-4 - Opere de artă
      92312000-1 - Servicii artistice
        92312100-2 - Servicii de divertisment prestate de producătorii  
        de teatru, coruri, ansambluri muzicale și orchestre
          92312110-5 - Servicii de divertisment prestate de  
          producătorii de teatru
          92312120-8 - Servicii de divertisment prestate de coruri
          92312130-1 - Servicii de divertisment prestate de  
          ansambluri muzicale
          92312140-4 - Servicii de divertisment prestate de orchestre
        92312200-3 - Servicii prestate de autori, compozitori,  
        sculptori și artiști independenți
          92312210-6 - Servicii prestate de autori
            92312211-3 - Servicii de agenții redacționale
            92312212-0 - Servicii privind pregătirea manualelor de  
            formare
            92312213-7 - Servicii prestate de autori în domeniul  
            tehnicii
          92312220-9 - Servicii prestate de compozitori
          92312230-2 - Servicii prestate de sculptori
          92312240-5 - Servicii prestate de artiști
          92312250-8 - Servicii prestate de artiști independenți
      92320000-0 - Servicii de gestionare a sălilor de spectacol
      92330000-3 - Servicii privind zonele de recreere
        92331000-0 - Servicii de bâlciuri și de parcuri de distracții
          92331100-1 - Servicii de bâlci
          92331200-2 - Servicii de parcuri de distracții
            92331210-5 - Servicii de animație pentru copii
      92340000-6 - Servicii privind dansul și reprezentațiile
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Tipuri de achiziții Cod CPV

Servicii de recreere, 
culturale şi sportive

        92341000-3 - Servicii de circuri
        92342000-0 - Servicii de școli de dans
          92342100-1 - Servicii de școli de dans de societate
          92342200-2 - Servicii de școli de dans modern
      92360000-2 - Servicii de pirotehnie
      92370000-5 - Servicii prestate de tehnicieni audio
  92500000-6 - Servicii prestate de biblioteci, arhive, muzee și alte  
  servicii culturale
    92510000-9 - Servicii prestate de biblioteci și de arhive
      92511000-6 - Servicii prestate de biblioteci
      92512000-3 - Servicii prestate de arhive
    92520000-2 - Servicii prestate de muzee și servicii de  
    conservare a siturilor și a monumentelor istorice
      92521000-9 - Servicii prestate de muzee
      92522000-6 - Servicii de conservare a siturilor și a  
      monumentelor istorice
        92522100-7 - Servicii de conservare a siturilor istorice
        92522200-8 - Servicii de conservare a monumentelor istorice

 

Baza de date analizată a fost supusă unui proces de categorizare, astfel:

• din categoriile Servicii de organizare de evenimente și Servicii de 
recreere, culturale și sportive am păstrat CPV-urile relevante pentru 
organizarea de evenimente culturale la nivel comunitar, excluzând 
astfel coduri care descriu servicii de producție precum 92100000-2 
- Servicii de cinematografie şi servicii video, 92512000-3 - Servicii 
prestate de arhive, dar și titluri de achiziții care descriu servicii de 
cazare în alte localități sau realizarea de studii de fundamentare;

• în urma examinării titlurilor de achiziții, am identificat servicii specifice 
încadrate la CPV-uri generice și servicii de organizare de evenimente 
încadrate la Servicii de recreere, culturale și sportive. Din acest motiv 
am decis crearea unei singure categorii cumulative denumită generic 
Servicii artistice și de organizare a evenimentelor culturale.

3. Analiza datelor
3.1 Evoluția cheltuielilor din domeniul 
Cultură, recreere și religie între 2000  
și 2018

3.1.1 Comparație între comune, orașe, municipii și consilii 
județene

Tendința generală, în ultimele două decenii, a fost de creștere a valorii 
cheltuielilor făcute în domeniul culturii de autoritățile publice locale (Graficul 1). În 
special începând cu anul 2005, această creștere este mai evidentă la nivel 
național (Graficul 2). Au existat însă perioade intermitente de scădere a 
sumelor cheltuite pe capitolul bugetar Cultură, recreere și religie. 

În mediul rural, în perioada 2008-2010 marcată de criza economică, 
se înregistrează scăderi sau cel puțin stagnări ale cheltuielilor la cultură. 
De altfel, această tendință este prezentă pe toate nivelurile analizate, 
cu diferența că, în cazul municipiilor, după o scădere abruptă în 2009-
2010, a urmat o redresare în ritm similar. Alte două puncte de scădere a 
valorilor cheltuite față de anul anterior sunt înregistrate în 2013 și 2016. 
De asemenea, graficul sugerează că în mediul rural sumele cheltuite pentru 
cultură au înregistrat o tendință generală de creștere lentă comparativ 
cu municipiile și orașele. Din 2000 și până în 2017, valoarea totală a 
cheltuielilor la cultură în mediul rural nu a atins 100 de lei pe an pe cap 
de locuitor. Doar în 2015, mediul rural s-a apropiat de acest număr cu 
valoarea de 96,97 de lei pe an pe cap de locuitor, iar în 2018 a depășit 

acest prag, ajungând la 101,59 lei pe cap de locuitor15. Prin comparație, la 
nivelul anului 2018, Municipiul București a alocat la cultură 905 lei pe cap 
de locuitor, celelalte municipii au alocat aproximativ o pătrime din această 
sumă, iar orașele 190 lei pe cap de locuitor. De altfel, așa cum poate fi 
urmărit în graficul 1, evoluția cheltuielilor la cultură per capita la nivelul 
municipiilor (fără București) este relativ similară și apropiată ca valoare de 
cea de la nivelul orașelor.

Aceste valori merită puse în context european: conform datelor de la 
Eurostat, în perioada 2007-2014, media europeană a cheltuielilor pentru cultură 
per capita a fost de 107 euro16 (aproximativ 450 de lei, raportat la cursul valutar 
mediu pentru acea perioadă)17. Focalizând însă pe zona Europei de Est, media 
cheltuielilor pentru cultură per capita a fost în aceeași perioadă în jur de 50 de 
euro (aproximativ 210 lei)18. Astfel, observând graficul 2, putem spune că pentru 
aceeași perioadă - 2007-2014 - media cheltuielilor pentru cultură per capita în 
România (165 de lei) a fost de aproximativ o treime din media europeană și cu 
aproximativ 50 de lei mai mică decât media Europei de Est.

15 Evoluția cheltuielilor pentru cultură ale autorităților publice locale din mediul rural la nivel de 
județe și regiuni de dezvoltare poate fi consultată în tabelul 9 din anexa acestui capitol. 

16 Pere Almeda (coord.), Albert Sagarra, Marc Tataret, Public Spending on Culture in Europe 
2007-2015, European Parliament, 2015, https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/139228/
ALMEDA_Public%20spending%20on%20culture%202007-2015%20-%2021F%20-%20EP%20
-Cuture%20Commission%2021%20FEB.pdf, p4.

17 Valoare calculată pe baza arhivei cursului valutar conform site-ului https://www.cursbnr.ro/
arhiva-curs-bnr.

18 Idem nota 16.
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Graficul 1. Evoluția cheltuielilor destinate domeniului Cultură, recreere și religie pe cap de locuitor, din bugetul autorităților publice locale.  
Comparație între comune, orașe, municipii și București (2000-2018)
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Graficul 2. Evoluția cheltuielilor destinate culturii pe cap de locuitor, din bugetul autorităților publice locale, la nivel național (2000-2018)
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Am văzut, așadar că s-a cheltuit foarte puțin pe cap de locuitor în 
domeniul Cultură, recreere și religie de la bugetul administrației publice 
locale în perioada analizată. Este important să observăm și cât înseamnă 
aceste valori din totalul de cheltuieli făcute de administrațiile publice locale, 
fiindcă astfel putem avea o imagine completă despre prioritatea și ponderea 
finanțării culturii la nivel local. Astfel, comparând comunele, orașele și 
municipiile de-a lungul perioadei 2000-2018, în graficul 3 se observă că, 
până în 2005, municipiile, alături de comune, au alocat culturii printre cele 

mai mici procente din cheltuielile totale, iar Bucureștiul a stagnat în jurul 
valorii de 1%, cea mai mică dintre nivelurile comparate. După 2005 și până în 
2018, mediul rural (comunele) alocă la cultură în medie 4-5% din cheltuielile 
totale, deși valoarea procentului este într-o tendință de creștere. Doar în anul 
2011 comunele alocă mai mult de 6% din cheltuielile totale către domeniul 
culturii. În 2017 și 2018, chiar dacă este înregistrată o creștere, mediul rural 
nu ajunge la 6% pentru cultură din bugetul total. 
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Graficul 3. Evoluția procentului de cheltuieli destinate domeniului cultural din cheltuieli totale pe medii de rezidență (2000-2018)

2000 20182001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0%

18%

3%

6%

9%

12%

15%

5%

9%

11%

17%

comune orașe municipii București

Pe de altă parte, la nivelul consiliilor județene (Graficul 4) s-a înregistrat 
ponderea cea mai mare a cheltuielilor pentru cultură din cheltuieli totale 
în fiecare dintre anii analizați, cu excepția lui 2018. Spre deosebire de 
autoritățile publice locale din comune, orașe și municipii, la nivelul consiliilor 
județene, tendința generală după 2002 a fost de micșorare a procentului 
de cheltuieli alocate culturii. Acest fapt poate fi contextualizat și având în 
vedere efectele procesului de descentralizare început în 1997, care a dus la 
comasarea, restructurarea sau desființarea unor instituții județene de cultură 

[#situatia1989-2018]. Chiar și în această situație, în special în perioada 2000-
2006, cel puțin 10% din cheltuielile consiliilor județene au mers către domeniul 
culturii. Prin comparație, în aceeași perioadă, la celelalte niveluri, pentru 
cultură s-au înregistrat medii de sub 4% din cheltuielile totale. Este de notat 
aici faptul că la nivelul consiliilor județene se fac cheltuieli la cultură atât 
pentru mediul urban, cât și pentru mediul rural, fără a fi posibilă o diferențiere 
clară în fișierele sursă.

Graficul 4. Evoluția procentului de cheltuieli pentru cultură din cheltuieli totale, la nivelul consiliilor județene (2000-2018)
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În acest context, media națională a procentului de cheltuieli pentru 
Cultură, recreere și religie din cheltuielile totale în perioada 2000-2018 
prezintă o tendință generală de creștere, cu valori ce variază între 3,3% – 
minimul din 2001 – și 10% – valoarea maximă atinsă în 2018. Se pot observa 

în graficul 5 atât perioade de relativă stagnare, precum 2002-2005 și 2008-
2010, cât și perioade de ușoară descreștere a procentului alocat culturii, în 
special în perioada 2012-2016, imediat după criza financiară din 2008.

Graficul 5. Evoluția procentului de cheltuieli pentru cultură din cheltuieli totale, la nivel național (2000-2018)
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3.1.2 Evoluția cheltuielilor pentru cultură pe cap de locuitor 

Tendința de creștere a cheltuielilor destinate domeniului Cultură, recreere și 
religie atât ca sumă/capita, cât și ca pondere din cheltuielile publice totale este 
vizibilă și la nivel regional. După cum poate fi observat în graficul 6, autoritățile 
locale din regiunea Ilfov au realizat cele mai mari cheltuieli per capita pentru 
cultură de-a lungul celor 18 ani analizați, ajungând la un vârf de aproape 300 
de lei/capita în 2016, respectiv 2018. Această situație trebuie înțeleasă în 
contextul proximității față de municipiul București, precum și în lumina faptului 
că regiunea Ilfov are o populație rurală mult redusă față de a celorlalte regiuni 
– 221.710 de locuitori –, aproximativ de trei ori mai scăzută decât următoarea 
regiune ca populație rurală (regiunea Vest cu 692.895 de locuitori). 

Până în 2006, sumele alocate la cultură per capita în mediul rural sunt 
similare între regiuni, variind în jurul valorii de 50 de lei. Începând cu 2007, 
diferențele dintre regiuni sunt din ce în ce mai evidente și, așa cum este ilustrat 
în graficul 6, par a se forma două grupuri de regiuni. Pe de-o parte regiunile 
Vest, Nord-Vest și Centru, care înregistrează creșteri mai abrupte ale sumelor 
per capita alocate culturii în rural, în special după 2011. Dintre acestea, regiunea 
Vest este la limita superioară, ajungând în 2016 și 2018 la aproximativ 200 
de lei/capita. De cealaltă parte, poate fi identificat grupul de regiuni Nord-Est, 
Sud și Sud-Est unde, deși cheltuielile pentru cultură per capita au o tendință 
generală de creștere, ritmul este mai scăzut, mai apropiat de o stagnare în jurul 
unei valori medii de 55 de lei/capita, doar în 2018 fiind înregistrată o creștere 
în toate cele trei regiuni spre valoarea de 75 de lei/capita. Între aceste două 

grupuri de regiuni este de remarcat evoluția valorilor din regiunea Sud-Vest care 
înregistrează oscilații considerabile, cu scăderi accentuate în 2010, 2013 și 2016 
și cu un vârf de cheltuieli neașteptat de mare în 2011.

Această perspectivă nu ar fi completă dacă nu am lua în seamă și ponderea 
acestor sume din cheltuielile totale la nivel regional realizate de administrațiile 
publice locale (Graficul 7). Din acest punct de vedere, procentul regiunii Ilfov, 
mai ales după 2004, crește din nou în mod considerabil peste media celorlalte 
regiuni, ajungând în 2011 la 14% din cheltuielile totale alocate domeniului 
culturii. Regiunea Vest este următoarea ca pondere a cheltuielilor pentru 
cultură din cheltuieli totale, urmând aproximativ aceeași tendință ca în graficul 
precedent. Și de această dată pare a se păstra o diferențiere a grupurilor 
de regiuni, chiar dacă este mai estompată în perioada 2007-2011. Mai ales 
după 2013, poate fi observată aceeași tendință de creștere pe două niveluri: 
în partea superioară regiunile Nord-Vest, Centru și Vest, cu procente între 6 și 
8% după 2010, iar în partea inferioară regiunile Nord-Est, Sud și Sud-Est, cu 
procente între 3 și 6% în aceeași perioadă. De asemenea, regiunea Sud-Vest 
înregistrează din nou oscilații considerabile în 2011, 2013 și 2016.

Este de remarcat faptul că în 2011, la nivelul tuturor regiunilor, este 
înregistrată o creștere considerabilă a procentului de cheltuieli pentru 
cultură din cheltuielile totale în mediul rural, de la 2 până la 4 procente în 
plus. Ulterior acestui an însă, aproape toate regiunile marchează o scădere 
sau cel puțin stagnare a acestei valori.
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Graficul 6.  Evoluția cheltuielilor pentru cultură în mediul rural, pe regiuni de dezvoltare, în perioada 2000-2018 (lei / cap de locuitor)
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Graficul 7. Evoluția procentului de cheltuieli pentru cultură din cheltuieli totale în mediul rural, pe regiuni de dezvoltare (2000-2018)
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3.2 Cheltuieli pentru domeniul Cultură, 
recreere și religie în anul 2018
3.2.1 Analize generale

Până în momentul de față ne-am concentrat pe evoluția cheltuielilor la cultură 
per capita și pe modul în care a evoluat ponderea acestora în cadrul cheltuielilor 
totale de la nivelul autorităților publice locale, atât în funcție de diferitele medii 
de rezidență, cât și în funcție de organizarea regional-administrativă a României. 
Ne vom muta atenția acum asupra ponderii din totalul național pe care o au 
cheltuielile pentru cultură realizate în 2018 de administrațiile publice locale ale 
comunelor, prin comparație cu orașele, municipiile și consiliile județene, dar și cu 
nivelul național și cel al capitalei României. În tabelul 5 sunt ilustrate aceste șase 
niveluri de agregare a datelor cu totalul cheltuielilor pentru cultură pe fiecare 
nivel, numărul de unități de agregare de date pentru fiecare din cele șase tipuri 
și media cheltuielilor pentru cultură per unitate de agregare a datelor. 
Tabelul 5. Cheltuieli realizate pentru domeniul Cultură, recreere și religie pe 
niveluri de APL (2018)

Nivel de agregare a 
datelor

Total cheltuieli 
pentru cultură, 

recreere și religie 
(lei)

Număr de 
unități  

de agregare a 
datelor

Cheltuieli pentru 
cultură, recreere și 
religie / unitate de 
agregare date (lei)

Național  5.769.054.796  1  5.769.054.796

Municipii (fără București)  1.471.857.661  102  14.429.977

Orașe  394.048.655  216  1.824.299

Comune  941.972.725  2.862  329.131

Consilii Județene  1.256.701.148  42  29.921.456

București  1.704.474.607  1  1.704.474.607

Pentru a focaliza aceste informații, graficul 8 ilustrează comparativ sumele 
cheltuite în 2018 pentru cultură, în funcție de autoritatea publică locală. 
Observăm, așadar, că mediul rural (comunele) a cheltuit puțin sub un miliard 
de lei, adică aproximativ jumătate din valoarea cheltuită la nivelul capitalei și în 
jur de 16% din totalul la nivel național. Sumele cele mai consistente cheltuite au 
fost însă la nivel municipal – dacă este inclus și municipiul București în această 
categorie, atunci ea însumează în jur de 3,2 miliarde de lei, mai bine de jumătate 
față de cheltuielile făcute pe întreg teritoriul țării. Prin comparație, în 2018 
orașele au cheltuit puțin sub 400 de milioane de lei, aproximativ de două ori mai 
puțin decât comunele și de trei ori mai puțin decât consiliile județene. Raportate 
la numărul național de comune, orașe, municipii și consilii județene, aceste sume 
ne oferă o nouă perspectivă în graficul 9: putem observa că aici mediul rural 
înregistrează valoarea ce mai mică a cheltuielilor pentru cultură per unitate 
administrativă (comună), respectiv 330.000 de lei pentru anul 2018. În graficul 
9 observăm că media cheltuielilor pentru cultură pe un oraș în anul 2018 a fost 
de circa șase ori mai mare decât în cazul comunelor, respectiv de 1,82 milioane 
de lei. În această reprezentare se remarcă faptul că suma cheltuielilor la cultură 

la nivelul municipiului București în 2018 este de peste 100 de ori mai mare decât 
media cheltuielilor făcute de celelalte municipii din țară.

Graficul 8. Distribuția cheltuielilor pentru domeniul Cultură, recreere și 
religie pe tipuri de APL-uri, în miliarde de lei (2018)
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Graficul 9. Media cheltuielilor pentru cultură la nivelul unui UAT, pe tipuri de UAT, 
în milioane de lei (cheltuieli pentru cultură / unitate de agregare date) (2018)
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La ultimul recensământ al populației din 2011, 46% din populația României 
era rezidentă în mediul rural.19 Conform datelor publicate de Institutul Național 
de Statistică20,  la 1 ianuarie 2019 44% din populația României avea domiciliul 
în mediul rural și 56% în mediul urban. Cu peste 9 milioane de persoane în 
mediul rural, este important să observăm dacă și nivelul cheltuielilor pentru 
cultură urmează aceste proporții. Astfel, în Harta 1 județele sunt comparate pe 
criteriul sumelor per capita cheltuite la cultură în anul 2018 de către autoritățile 
publice locale din comune (mediul rural) pe de-o parte și orașe și municipii 
(mediul urban21) de cealaltă parte. Reprezentarea din graficul 10 arată că în 
majoritatea județelor, în anul 2018, un locuitor din mediul rural a beneficiat 
de cheltuieli pentru cultură mai mici decât cele făcute de autoritățile publice 
locale din mediul urban. Sumele cele mai mari per capita sunt înregistrate în 
mediul urban, în județele Ilfov, Arad și Covasna – peste 375 de lei/capita. La polul 
19 Recensământul populației și al locuințelor 2011, http://www.recensamantromania.ro/

rezultate-2/
20  Raportul „Tendințe Sociale” din 2019 disponibil la https://insse.ro/cms/sites/default/files/

field/publicatii/tendinte_sociale.pdf, p. 12.
21  Categoria urban este obținută aici prin însumarea cheltuielilor realizate, respectiv a populației 

rezidente la nivelul orașelor și municipiilor.
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opus, cele mai mici sume per capita sunt în mediul rural, în județele Teleorman, 
Buzău și Vrancea – până la 40 de lei/capita. Sunt doar trei județe în care mediul 
rural a făcut cheltuieli pentru cultură pe cap de locuitor mai mari decât cele din 
mediul urban: Cluj, Hunedoara și Brăila. Alte trei județe înregistrează o paritate 
aproximativă între rural și urban în ce privește cheltuielile pentru cultură per 

capita – Caraș-Severin, Timiș, respectiv Maramureș. Cele mai mari diferențe 
între urban și rural apar în județele Covasna, Arad, Buzău, Ilfov și Argeș, județe în 
care, în anul 2018, un locuitor din mediul urban a beneficiat de cheltuieli pentru 
cultură din partea autorităților locale cu cel puțin 215 lei mai mari decât un 
locuitor din mediul rural al aceluiași județ.

Harta 1. Cheltuieli pentru cultură per capita: comparație între mediul rural și mediul urban (lei / cap de locuitor) (2018)

Pentru a completa imaginea conturată anterior, este nevoie să comparăm 
județele și pe criteriul procentului de cheltuieli pentru cultură din totalul 
cheltuielilor publice făcute în 2018 în mediul rural și în mediul urban  
(Graficul 10). Cu excepția județelor Cluj și Bihor, în toate celelalte județe 
procentul a fost mai mare în mediul urban. Cu alte cuvinte, tendința observată 
anterior pare a se confirma: față de comune, în orașe și municipii se alocă 
pentru cultură un procent mai mare din cheltuielile totale comparativ cu 

mediul rural. În unele județe, diferența dintre urban și rural este relativ 
redusă (sub 2%), de exemplu în Maramureș, Hunedoara, Caraș-Severin,  
Bistrița-Năsăud, Brăila sau Giurgiu. În cea mai mare parte dintre județe însă, 
în mediul urban se cheltuie pentru cultură un procent mai mare din sumele 
totale, în unele cazuri fiind de patru sau chiar cinci ori mai mare (de exemplu, 
în județele Buzău, Vrancea și Dolj).
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Graficul 10. Procentul de cheltuieli pentru cultură din total cheltuieli: comparație între județe pe rural și urban (2018)

3.2.2 Subdiviziuni ale capitolului bugetar Cultură, recreere și 
religie

După cum am observat în graficul 3, doar 5,38% din cheltuielile bugetare 
anuale ale autorităților publice locale din mediul rural sunt destinate 
capitolului Cultură, recreere și religie22. 

Intrând în analiza execuțiilor bugetare detaliate pe 2018, conform 
distribuției pe cele patru subdiviziuni ale capitolului Cultură, recreere și 
religie (Graficul 11), observăm că jumătate din cheltuielile realizate în acest 
an au fost încadrate în categoria Servicii culturale, 27% în categoria Servicii 
recreative și sportive, 8% în categoria Servicii religioase și 15% în categoria 
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei.

În ceea ce privește distribuția cheltuielilor în funcție de titlurile clasificației 
economice, conform graficului 12, acestea se împart, în primul rând, între 
titlurile active nefinanciare (30%)23, alte cheltuieli (22%), bunuri și servicii 
(19%) proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (14%) și 
cheltuieli de personal (12%).

22  Distribuția procentuală a cheltuielilor pe capitole ale autorităților publice locale din mediul 
rural poate fi consultată în tabelul 10 din anexa capitolului. 

23  Titlul 13 - Active nefinanciare este compus din articole referitoare la Active fixe (construcții, 
mijloace de transport etc), stocuri și reparații capitale aferente activelor fixe.

Graficul 11. Distribuția cheltuielilor pe subcapitole în cadrul capitolului 
Cultură, recreere și religie (2018)
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Conform graficului 13, tipurile de cheltuieli variază semnificativ în funcție de 
subcapitolele clasificației funcționale. Astfel, raportat la celelalte subcapitole, 
pe Servicii culturale întâlnim cea mai mare pondere a cheltuielilor de personal 
(22%). Pe de altă parte, cel mai mare procent de cheltuieli realizate pe Servicii 
recreative și sportive au fost încadrate pe Titlul 13 - Active nefinanciare (44%), 
iar peste 73% dintre cheltuielile raportate pe Serviciile religioase au intrat pe 
Titlul 11 - Alte cheltuieli.  
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Graficul 12. Distribuția cheltuielilor în funcție de titlurile clasificației economice (valori absolute și procente)

Graficul 13. Distribuția procentuală a cheltuielilor pe subcapitole ale clasificației funcționale și pe titluri ale clasificației economice 

3.3 Servicii Culturale
În cadrul subcapitolului Servicii Culturale, deși nu se înregistrează 

diferențe mari între procentul de localități care au avut cheltuieli destinate 
așezămintelor culturale24 – 1.947 de UAT-uri – și al celor care au avut cheltuieli 
destinate bibliotecilor – 1.678 de UAT-uri –, s-au înregistrat totuși diferențe 
semnificative în privința cheltuielilor făcute. Așadar, 70,8% dintre cheltuielile 
acestui subcapitol sunt destinate așezămintelor culturale, cu o medie/UAT de 
29.308 lei, și doar 20,1% bibliotecilor, cu o medie de 5.983 lei. 

24 Categorie realizată prin gruparea indicatorilor Case de cultură, Școli populare de artă și 
meserii, Instituții publice de spectacole și concerte, Centre pentru conservarea și promovarea 
culturii tradiționale, alături de indicatorul Cămine culturale, conform Tabelului 6. 

Tabelul 6. Distribuția cheltuielilor în subcapitolul Servicii Culturale (2018)

Clasificare funcțională a 
cheltuielilor în subcapitolul 

Servicii Culturale
Număr de 

UAT-uri
Total cheltuieli 

(Lei)
% din total 
cheltuieli

Media 
cheltuielilor 
pe UAT (Lei)

Biblioteci publice comunale, 
orășenești, municipale 1678 95.986.005 20,1% 5.983 

Așezăminte culturale 1947 338.390.230 70,8% 29.308
Muzee 46 2.578.656 0,5% 11.829 
Consolidarea și restaurarea 
monumentelor istorice 63 6.194.028 1,3% 72.871 

Alte servicii culturale 356 35.013.626 7,3% 46.685 
Total 2862 478.162.545 100%

Trecând la următorul nivel al analizei, cea mai mare parte a cheltuielilor 
pentru așezăminte culturale din bugetul autorităților publice locale este 
reprezentată de investițiile în construcții și servicii de reparații (Graficul 14), 
însumând un procent de peste 60% din totalul sumelor alocate pentru aceste 
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instituții21. Astfel, 402 localități au investit direct în construcții în anul 
2018, iar 744 de localități au avut sume repartizate în buget pe Titlul 
10 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile22 
[#investiții]. Sumele externalizate pentru bunuri și servicii reprezintă 
20% din totalul cheltuielilor pe categoria așezăminte culturale [⇛ 
SubCapitolul Achizițiile de servicii și produse culturale], iar cheltuielile 
de personal reprezintă doar 8% din aceeași sumă. Astfel, doar 595 
de UAT-uri au avut cheltuieli cu salarii de bază pentru așezăminte 
culturale [#resurse_umane]

În ceea ce privește bugetul rezervat așezămintelor culturale cu 
personalitate juridică definite conform Ordonanței de urgență nr. 
118/200623, doar 1,3% din bugetul destinat asezămintelor culturale este 
administrat direct de către 24 de instituții de cultură cu personalitate 
juridică [⇛ Anexa XI. Lista așezămintelor culturale din mediul rural cu 
personalitate juridică]. Distribuția cheltuielilor încadrate pe categoria 
Așezăminte culturale. Doar 24 de cămine culturale din cele 6365 la nivel 
național aveau în 2018 personalitate juridică. Doar în cazul acestor 24 
de instituții am putut analiza execuțiile bugetare detaliate. Astfel, am 
putut observa că 8 dintre căminele culturale cu personalitate juridică 
au efectuat cheltuieli în intervalul de 100.000 – 200.000 de lei în anul 
2018. Alte 4 cămine nu au realizat nicio cheltuială și doar un așezământ 
cultural a depășit suma de 1.000.000 de lei (Graficul 15).

Analizând titlurile de cheltuieli pe care au fost alocate aceste sume, se 
remarcă faptul că peste 40% din buget este direcționat către cheltuieli 
de personal, iar 57% sunt cheltuieli pentru bunuri și servicii. Doar 1% din 

buget este alocat pentru „acțiuni cu caracter științific și social-cultural” 
(Graficul 16).

Graficul 16. Distribuția cheltuielilor căminelor culturale cu personalitate juridică pe titluri de cheltuieli
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25 Am adunat titlurile 13 - Active nefinanciare și 10 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.
26 Majoritatea acestor cheltuieli au fost încadrate pe articolul 58.04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR).
27 Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale: https://lege5.ro/Gratuit/geydcnzvge/ordonanta-de-urgenta-nr-118-2006-privind-

infiintarea-organizarea-si-desfasurarea-activitatii-asezamintelor-culturale.

Graficul 14. Distribuția cheltuielilor încadrate pe categoria Așezăminte culturale

Graficul 15. Intervale de cheltuieli bugetare ale așezămintelor culturale din mediul rural cu personalitate juridică
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Detalierea Titlului 2 - Bunuri și servicii relevă că mai bine de jumătate 
din aceste sume sunt alocate la capitolul Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 
(51%) care nu oferă o imagine clară a modului în care sunt folosite resursele. 
O altă parte considerabilă a fondurilor sunt direcționate către întreținere, 

funcționare și încălzit, iluminat și forță motrică, însumând mai bine de un 
sfert din cheltuielile de la acest titlu (26%). Doar 1% dintre cheltuieli au fost 
încadrate la capitolul cărți, publicații și materiale documentare (Graficul 17).

Graficul 17. Cheltuieli ale căminelor culturale cu personalitate juridică încadrate pe Titlul II - Bunuri și servicii

51% 18% 8% 6% 5% 3% 3% 1 1 1 3%

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare Încălzit, iluminat și forță motrică

Alte obiecte de inventar Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet

Transport Reclamă și publicitate Cărți, publicații și materiale documentare

Deplasări interne, detașări, transferări Altele

Comparând distribuția cheltuielilor de la nivelul căminelor cu 
personalitate juridică cu distribuția cheltuielilor pentru așezăminte 
culturale fără personalitate juridică, se poate observa, în primul rând, 
că administrațiile publice locale au încadrat ponderi considerabile 
din buget și la titlurile referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri 
nerambursabile (31%), active nefinanciare (30%) și alte cheltuieli 
(9%). Prin urmare, cheltuielile de personal și bunurile și serviciile 
reprezintă proporții mai mici (8%, respectiv 20%) din cheltuielile totale 
ale administrației publice locale pentru domeniul cultură. Se observă 
astfel că autoritățile locale raportează o proporție mai mare de 
cheltuieli pe infrastructura fizică a așezămintelor culturale, fondurile 
nerambursabile înclinând considerabil balanța în acest sens.

Conform graficului 18, aproape 80% din totalul cheltuielilor 
încadrate în anul 2018 de autoritățile publice locale pe indicatorul 
670302 Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale sunt 
cheltuieli de personal (salarii de bază, contribuții de asigurări, 
vouchere de vacanță etc). 

Astfel, deși peste 61% dintre localitățile din mediul rural (1763 
de comune) au avut cheltuieli cu salarii de bază pentru bibliotecari, 
doar 2% dintre comune (55 de localități) au achiziționat servicii 
de formare profesională pe acest indicator [#resurse_umane]. În 
privința înnoirii fondului de carte, doar 390 de UAT-uri au avut 
cheltuieli pentru cărți, publicații și materiale documentare (1% din 
cheltuielile înregistrate pe indicatorul biblioteci comunale) [⇛ sub-
capitolul Achizițiile de servicii și produse culturale].

Doar 46 de UAT-uri intră în această categorie a localităților 
care au înregistrat cheltuieli pe indicatorul Muzee, jumătate 
reprezentând cheltuieli de personal (Graficul 19). 

Graficul 18. Distribuția cheltuielilor încadrate pe indicatorul Biblioteci publice comunale, 
orășenești, municipale
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Graficul 19. Distribuția cheltuielilor încadrate pe indicatorul Muzee

Graficul 20. Distribuția cheltuielilor încadrate pe indicatorul Consolidarea și restaurarea 
monumentelor istorice

Similar, 63 de localități au avut cheltuieli pe indicatorul 
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice, fonduri 
destinate în primul rând investițiilor în construcții și reparații 
(Graficul 20).

În final, pe indicatorul Alte servicii culturale, majoritatea 
cheltuielilor încadrate au fost destinate investițiilor (54%) 
și achizițiilor de bunuri și servicii (32%), după cum se poate 
observa în graficul 21.

3.3.1 Achizițiile de servicii și produse culturale

Achizițiile de servicii și produse culturale oferă, în primul 
rând, o imagine a tipurilor de cheltuieli realizate de primării 
și de așezămintele culturale, încadrate pe Titlul 2 - Bunuri și 
Servicii, dar mai ales permit o cartografiere a distribuțiilor 
teritoriale și a sumelor medii cheltuite de UAT-uri.  

În urma analizei celor 5.990 de achiziții (2.920 în 2018 
și 3.070 în 2019) de servicii artistice și de organizare a 
evenimentelor culturale, am observat faptul că majoritatea 
acestora au fost achiziții realizate în scopul organizării unor 
evenimente culturale publice, urmate, într-o proporție foarte 
mică, de achiziții pentru organizarea de cursuri vocaționale28. 

În total, 1.285 de localități, reprezentând 45% din UAT-urile 
rurale, au avut cel puțin o achiziție de Servicii artistice și de 
organizare a evenimentelor culturale în anul 2018, comparativ 
cu anul 2019 în care 1.319 localități (46%) au realizat astfel de 
contractări. În ceea ce privește frecvența de la an la an, 1018 
UAT-uri au avut achiziții în ambii ani, 267 (9%) au avut doar în 
2018 și 301 (11%) doar în 2019. Iar în cursul unui an, 625 (22%) 
dintre UAT-uri au avut o singură achiziție, 302 (11%) au avut 
două achiziții și doar 13% au avut mai mult de trei achiziții 
(vezi Graficele 22 și 23).

28 Frecvența și media cheltuielilor pe fiecare cod CPV poate fi consultată în 
Tabelul 11 din anexa acestui capitol. 
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Graficul 21. Distribuția cheltuielilor încadrate pe indicatorul Alte servicii culturale Graficul 22. Procentul de UAT-uri din mediul rural care  
au efectuat cel puțin o achiziție de servicii artistice și de 

organizare a evenimentelor culturale
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Graficul 23. Procentul de UAT-uri în funcție de numărul de achiziții  
în cursul unui an
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Din punctul de vedere al distribuției geografice (vezi Harta 2 și Harta 3), deși 
cele mai multe comune cu achiziții se regăsesc în regiunea Nord-Est, procentul 
cel mai mare de localități cu achiziții se află în regiunea Vest (64% în 2018 și 
68% în 2019) iar cel mai scăzut în regiunea Sud (34% în 2018). Celelalte regiuni 
înregistrează mici variații de la procentul înregistrat la nivel național (45%). Deși 
nu se remarcă diferențe semnificative între cei doi ani, observăm faptul că în 
regiunile Centru și Sud s-a redus numărul de UAT-uri care au desfășurat astfel 
de achiziții.

În topul județelor cu localități care au avut cel puțin o achiziție se 
poziționează detașat județele Timiș (84% în 2018 și 88% în 2019), Arad (71% 
în 2018 și 68% în 2019) și Constanța (71%). La polul opus se află județul 
Giurgiu cu 12% în ambele intervale de timp și Mehedinți cu 20% în 2018 și 
21% în 2019 (Graficul 24). Cele mai importante creșteri au avut loc în județele 
Galați (18%), Sălaj (16%), Vrancea (16%), Tulcea (15%), Hunedoara (13%), iar 
cele mai importante scăderi au avut loc în Teleorman (-10%), Brăila (-8%), 
Harghita și Buzău (-7%).

Valoarea medie a achizițiilor variază și este influențată proporțional de 
populația localității (Graficul 25). În plus, comparând cei doi ani, observăm o 
scădere a valorii medii a achizițiilor pe toate categoriile de UAT-uri în 2019 
(Graficul 25).   

În ceea ce privește clasificarea localităților rurale după bugetul alocat 
achizițiilor de servicii culturale, conform hărții 5 din Anexă, 655 de UAT-uri, 
reprezentând 23% din totalul localităților rurale, au alocat între 10.001 și 50.000 
de lei în anul 2018. Un număr de aproximativ 2,5 ori mai mare de UAT-uri nu 
au alocat nicio sumă pentru achiziții de servicii culturale. Din aceeași hartă, în 
zona de Vest se poate observa o densitate mai mare a localităților cu achiziții 
în cuantum mai mare de 10.001 lei.

Pe lângă distribuția geografică, este relevant să observăm și distribuția 
temporală a acestor achiziții de servicii artistice și organizare de evenimente 
culturale realizate de către UAT-urile din mediul rural. Această perspectivă ne 
poate oferi o imagine asupra ritmicității activității culturale în mediul rural, 
așa cum este ilustrată în graficul 26. Se poate observa aici că lunile mai, iunie, 
iulie și august înregistrează, atât în 2018, cât și în 2019, un număr considerabil 
mai ridicat de astfel de achiziții față de restul anului, aproximativ dublu față 
de septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Începutul anului – lunile 
ianuarie-martie – înregistrează numărul cel mai mic de achiziții în anul 2019. 
Acest aspect poate fi contextualizat de faptul că sezonul mai cald este mai 
prielnic organizării unor evenimente artistice și culturale ce implică prezența 
unui număr mai mare de persoane, mai ales în cazul în care infrastructura 
fizică a așezămintelor culturale este inadecvată.
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Harta 2. Numărul de localități care au avut cel puțin o achiziție  
de servicii culturale  (valori absolute / regiuni de dezvoltare) 

Harta 3. Procentul de localități rurale cu cel puțin o achiziție  
de servicii artistice și de organizare a evenimentelor culturale  

la nivelul regiunilor de dezvoltare

Graficul 24. Procentul de localități dintr-un județ care au avut cel puțin o achiziție de servicii culturale (2018 / 2019)
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Graficul 25. Valoarea medie a achizițiilor la nivel de UAT în funcție de populația localității (lei / nr. de locuitori)
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22.082
lei

29.478
lei

44.170
lei

59.939
lei

82.735
lei

19.282
lei

23.593
lei

42.140
lei

58.903
lei

79.401
lei

2018 2019

Graficul 26. Numărul de achiziții de servicii artistice și organizare de evenimente culturale realizate de UAT-uri din mediul rural, comparație pe luni, între anii 
2018 și 201922

3.3.2 Cărți de bibliotecă 29

Deși bibliotecile reprezintă tangențial subiectul acestui studiu, dezvoltarea 
fondului de carte sau îmbunătățirea depozitelor bibliotecilor arată un interes 
al autorităților locale în ce privește educația pentru cultură. 

Tot în urma analizei achizițiilor realizate prin Sistemul Electronic de Achiziții 
Publice, a rezultat faptul că 281 de UAT-uri au desfășurat achiziții directe 
de cărți de bibliotecă30 în perioada mai-decembrie 2018 și 266 au realizat 
achiziții similare în anul 2019 (Tabelul 7). Dintre acestea, au fost identificate 
132 de UAT-uri care au actualizat fondul de carte al bibliotecii comunale în 
ambii ani. 

29 Așa cum este detaliat și în secțiunea privitoare la metodologie, platforma SEAP permite exportul de 
informații doar ulterior datei de 1 aprilie 2018, astfel că primele trei luni ale anului 2018 lipsesc din 
acest grafic comparativ.

30 Ne referim la achiziții realizate pe codul CPV 22113000-5 - Cărți de bibliotecă (Rev.2).

Din perspectiva numărului de locuitori, aproape jumătate dintre acestea 
sunt localități rurale de mărime mare și au între 3.000 și 5.000 de locuitori 
(Tabelul 8).

La nivel regional, cele mai multe achiziții au fost realizate în regiunea Nord-
Est, urmată de Sud-Muntenia, Centru și Nord-Vest (Graficul 27), în județele 
Neamț, Iași, Dâmbovița și Cluj (Harta 4).

În ceea ce privește valoarea achizițiilor de cărți de bibliotecă, procentul 
UAT-urilor care au realizat achiziții cu valori mai mari de 3000 de lei a crescut 
de la 27% la 33% din totalul UAT-urilor care au realizat achiziții (Graficul 28).
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Tabelul 7. Numărul și procentul de UAT-uri din mediul rural care au achiziționat cărți

Perioadă Număr de UAT-uri cu achiziții de 
cărți

% de UAT-uri cu achiziții de cărți 
din totalul localităților rurale

Suma totală a achizițiilor  de cărți 
(lei) Media achizițiilor (lei)

Mai – decembrie 2018 281 10% 710.496 2.528

2019 266 9% 1.118.015,66 4.203

Tabelul 8. Numărul și procentul de UAT-uri din mediul rural care au achiziționat cărți, în funcție de populația localității

Tip de localitate în funcție de 
populație UAT cu achiziții de cărți în 2018 % UAT-uri cu achiziții de cărți pe 

2018 UAT cu achiziții de cărți în 2019 % UAT-uri cu achiziții de cărți pe 
2019

până la 1.500 11 4% 16 6%

între 1.501 și 3.000 85 30% 76 29%

între 3.001 și 5.000 125 44% 113 42%

între 5.001 și 10.000 54 19% 57 21%

între 10.001 și 25.000 6 2% 4 2%

Total UAT-uri 281 266

Graficul 27. Distribuția numărului de UAT-uri care au achiziționat cărți de bibliotecă la nivel regional

Graficul 28. Procentul de UAT-uri în funcție de valoarea achizițiilor de cărți de bibliotecă
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Harta 4. Distribuția numărului de UAT-uri care au achiziționat cărți de bibliotecă la nivel de județ

4. Concluzii
Tendința generală în ultimele două decenii a fost de creștere a valorii 

cheltuielilor făcute de autoritățile publice locale în domeniul culturii, chiar dacă 
au existat perioade de scădere sau stagnare, cauzate în parte de contextul 
crizei economice declanșate în 2008. Cu toate acestea, la nivelul mediului 
rural se resimte o subfinanțare cronică și un decalaj considerabil față de 
mediul urban: din 2000 și până în 2017 inclusiv, valoarea medie a cheltuielilor 
la cultură per capita nu a atins 100 de lei pe an în rural, aproximativ de două 
ori mai puțin decât valoarea medie a cheltuielilor pentru cultură per capita la 
nivelul orașelor. 

În ceea ce privește distribuția geografică a acestor cheltuieli, se observă 
o evoluție regională cu decalaje, delimitându-se două grupuri de regiuni: pe 
de-o parte regiunile Vest, Nord-Vest și Centru – care înregistrează creșteri mai 
abrupte ale sumelor per capita alocate culturii în rural, în special după 2011 
–, respectiv grupul de regiuni Nord-Est, Sud și Sud-Est unde, deși cheltuielile 
pentru cultură per capita au o tendință generală de creștere, ritmul este mai 
scăzut, mai apropiat de o stagnare.

Ca pondere a cheltuielilor pentru cultură din totalul cheltuielilor realizate de 
autoritățile publice locale, unitățile administrative din mediul rural înregistrează o 
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medie de aproximativ 5% din totalul cheltuielilor și valori scăzute prin comparație 
cu orașele, municipiile sau consiliile județene. Astfel, în anul 2018, în majoritatea 
județelor, un locuitor din mediul rural a beneficiat de cheltuieli la cultură mai mici 
decât cele făcute de autoritățile publice locale din mediul urban.

Jumătate din cheltuielile bugetare în cadrul capitolului Cultură, recreere 
și religie au fost, în 2018, cheltuieli pentru servicii culturale, iar ponderea cea 
mai mare în această categorie este deținută de investițiile în infrastructura 
fizică a așezămintelor și de cheltuieli cu personalul bibliotecilor.

Dintre achizițiile publice realizate de autoritățile publice locale pentru 
servicii culturale și de organizare a evenimentelor artistice, majoritatea au fost 
realizate în scopul organizării și desfășurării unor evenimente culturale publice, 
urmate, într-o proporție foarte mică, de achiziții pentru organizarea de cursuri 
vocaționale. Mai bine de jumătate dintre unitățile administrativ-teritoriale din 
mediul rural nu au efectuat nicio achiziție în domeniul Cultură în anul 2018 
și doar 10% dintre localități au achiziționat cărți de bibliotecă în același an. 

Practica achiziționării de servicii pentru evenimentele culturale arată că o 
mare parte dintre așezămintele culturale rurale nu dispun de personal specializat 

care să asigure în mod curent aceste activități. Totodată, prin această practică 
este respectată formal legea, însă se alocă bani fără asumarea responsabilității 
unui act artistic / cultural de calitate, destinat și conceput pentru cetățeni.

Ritmul achizițiilor de servicii culturale și organizare de evenimente artistice 
pe lunile anului sugerează că perioada anului propice pentru activități culturale 
în mediul rural începe la sfârșitul lui aprilie și ține până la sfârșitul lui august. 

Pentru îmbunătățirea finanțării domeniului cultural în mediul rural este 
necesară în primul rând alocarea bugetară anuală pentru organizarea 
constantă de activități în cadrul căminelor culturale. De asemenea, 
considerăm oportună organizarea de sesiuni de finanțare anuale pentru 
domeniul cultural în baza Ordonanței nr. 51/1998 privind îmbunătățirea 
sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale și a Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de interes general. O soluție poate fi și 
încurajarea proiectelor organizate în mediul rural în cadrul sesiunilor anuale 
de finanțare pentru domeniul cultural, organizate de Administrația Fondului 
Cultural Național, Centrul Național al Cinematografiei, consilii județene etc.
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6. Anexe
Tabelul 9. Cheltuieli destinate domeniului Cultură, recreere și religie din bugetul APL-urilor din mediul rural pe județe și regiuni de dezvoltare 2000-2018 
(milioane lei)

Reg. Jud. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Centru

AB 0,4 0,7 1,0 1,3 1,7 2,6 6,9 7,6 13,7 9,8 10,2 21,6 19,8 16,5 17,6 24,8 17,4 16,2 18,7

BV 0,6 1,0 1,3 1,8 3,1 4,8 8,4 15,2 20,9 15,7 15,5 22,8 22,0 22,3 19,4 24,0 23,5 26,2 23,3

CV 0,3 0,5 0,6 1,0 1,1 1,3 2,3 3,3 5,1 5,0 7,2 9,9 9,2 6,2 8,0 10,2 9,0 11,7 9,1

HR 0,5 0,8 1,1 1,7 2,2 2,5 5,0 8,5 10,5 11,8 14,3 17,6 16,1 15,3 18,0 20,9 15,5 18,4 23,7

MS 0,9 1,4 1,8 3,0 4,4 4,3 7,5 8,7 15,5 10,0 11,9 20,4 19,1 17,2 26,5 32,1 23,3 24,0 37,9

SB 0,3 0,8 1,1 1,7 2,7 3,6 3,5 5,1 7,6 6,6 6,7 12,3 14,8 21,8 20,5 22,1 15,1 20,2 24,8

Centru Subtotal 2,9 5,1 6,8 10,5 15,2 19,0 33,7 48,4 73,3 58,9 65,7 104,7 100,9 99,4 110,0 134,0 103,8 116,6 137,5

Ilfov IF 0,7 0,7 0,8 2,3 6,4 7,7 12,2 26,6 35,5 37,0 37,1 55,8 52,2 47,6 54,3 56,5 65,3 59,3 63,6

Ilfov Subtotal 0,7 0,7 0,8 2,3 6,4 7,7 12,2 26,6 35,5 37,0 37,1 55,8 52,2 47,6 54,3 56,5 65,3 59,3 63,6

Nord-Est

BC 0,7 1,1 1,2 2,4 3,9 5,2 7,1 8,1 16,4 14,0 15,0 20,8 21,6 13,6 16,4 16,0 16,9 14,8 20,4

BT 0,4 0,6 0,8 0,9 1,4 1,9 3,3 3,7 7,1 4,4 5,4 10,7 13,5 10,5 11,0 14,1 11,5 11,0 13,3

IS 1,0 1,0 1,0 1,6 2,0 2,4 4,0 7,0 11,8 11,0 10,8 18,0 16,0 16,3 19,0 25,3 18,3 22,1 29,1

NT 0,4 0,6 0,9 1,3 2,5 2,9 5,0 8,2 10,3 8,9 13,6 20,4 23,2 13,8 14,0 21,8 15,0 16,0 21,7

SV 0,8 1,4 1,6 3,2 4,5 4,8 8,2 12,8 15,9 12,9 13,5 20,2 19,8 20,9 20,4 23,6 23,7 24,1 30,9

VS 0,5 0,6 0,9 1,0 1,4 2,8 5,6 6,7 9,4 6,3 5,8 10,9 12,7 8,4 8,5 15,5 10,3 10,6 17,2

Nord-Est 
Subtotal 3,7 5,3 6,3 10,5 15,8 20,0 33,1 46,4 70,8 57,4 64,2 101,0 106,8 83,5 89,3 116,4 95,6 98,6 132,5

Nord-
Vest

BH 0,5 0,8 1,3 2,9 4,8 5,5 11,9 13,6 23,7 16,9 23,5 29,3 33,4 27,6 35,0 34,1 31,0 33,2 37,8

BN 0,7 1,0 1,3 2,8 5,1 7,1 9,7 10,8 15,2 10,8 9,1 22,2 23,0 15,0 17,4 24,3 21,9 20,9 31,3

CJ 0,5 1,0 1,6 2,1 3,3 4,0 7,4 11,1 18,0 19,7 20,2 29,0 34,4 32,3 35,3 35,4 30,8 32,4 47,8

MM 0,7 1,1 1,5 2,5 2,6 5,6 12,8 9,0 9,8 9,0 10,0 13,8 13,9 15,6 14,4 24,5 19,7 19,3 25,3

SJ 0,2 0,3 0,5 0,9 1,4 2,1 3,5 3,8 9,2 5,6 8,6 10,7 11,6 10,4 9,8 13,0 11,9 12,9 16,6

SM 0,4 0,7 0,6 1,1 2,7 3,5 8,1 9,0 14,0 7,8 8,9 16,6 15,7 16,4 16,1 21,2 18,5 18,0 17,5

Nord-Vest 
Subtotal 2,9 4,9 6,7 12,3 19,8 27,9 53,4 57,5 89,9 69,7 80,4 121,6 132,1 117,3 127,9 152,4 133,9 136,6 176,1
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Reg. Jud. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sud

AG 0,8 1,5 1,6 2,0 3,0 3,4 5,0 8,0 14,7 16,9 15,9 24,7 24,0 25,0 26,1 25,1 22,6 22,0 22,7

CL 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,2 1,9 3,1 4,3 6,6 6,4 7,1 9,1 7,2 8,7 15,1 10,1 10,4 11,1

DB 0,5 0,9 1,0 1,5 2,0 3,2 4,0 5,6 10,0 15,9 16,2 19,8 19,3 16,5 17,0 24,0 17,2 16,6 21,0

GR 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 1,4 2,6 3,9 10,5 6,7 10,0 13,9 10,1 8,7 10,5 11,3 9,7 7,3 9,8

IL 0,4 0,5 0,5 0,8 1,3 1,7 2,1 3,7 7,1 5,7 5,8 10,9 7,4 7,9 9,4 10,4 8,6 8,7 10,5

PH 0,9 1,2 2,3 3,5 4,1 4,8 10,6 18,7 23,8 21,9 22,5 31,3 38,9 36,5 26,7 29,3 32,5 33,7 48,0

TR 0,4 0,6 0,6 0,9 1,1 1,5 3,5 4,8 8,9 5,0 6,2 11,2 12,3 9,7 11,2 12,1 9,3 7,0 8,3

Sud Subtotal 3,4 5,5 7,2 10,2 13,6 17,2 29,7 47,7 79,3 78,8 83,1 119,0 121,1 111,6 109,5 127,2 109,9 105,7 131,5

Sud-Est

BR 0,2 0,3 0,3 0,5 1,1 1,5 3,0 6,9 7,0 5,7 6,9 11,1 10,7 10,8 8,8 12,5 11,3 11,6 14,8

BZ 0,5 0,8 1,0 1,3 1,8 2,2 3,5 4,7 9,9 7,6 7,4 9,8 8,9 11,8 10,7 13,8 13,1 10,2 12,3

CT 0,9 2,1 3,0 4,4 5,0 4,7 7,3 13,1 23,0 14,9 15,3 18,3 24,0 17,3 19,2 22,4 24,3 26,7 30,0

GL 0,4 0,6 0,7 1,2 1,6 2,2 5,0 6,3 7,7 10,0 10,1 13,7 12,4 13,0 13,8 19,5 14,6 15,2 13,9

TL 0,5 0,7 0,6 0,9 1,4 3,0 5,2 5,9 6,4 7,1 9,4 21,0 19,2 11,7 9,5 13,7 9,6 8,4 10,2

VN 0,4 0,6 0,8 0,8 1,3 1,8 2,8 3,7 9,3 6,5 4,6 7,0 7,0 7,5 8,3 9,3 7,5 6,9 10,7

Sud-Est 
Subtotal 2,9 5,2 6,4 9,1 12,1 15,4 26,8 40,5 63,5 51,8 53,9 80,8 82,3 72,1 70,3 91,2 80,3 79,0 91,8

Sud-Vest

DJ 0,6 1,1 1,5 2,2 2,3 3,2 5,1 7,4 10,7 12,2 12,3 15,7 20,0 14,7 16,9 13,9 12,0 15,5 18,8

GJ 0,5 0,9 1,3 2,2 2,6 2,7 4,1 4,1 8,1 7,3 9,5 13,6 12,3 8,3 7,5 9,4 9,1 12,7 17,7

MH 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 2,6 5,1 4,4 4,7 8,7 6,4 5,1 4,8 8,7 4,5 6,2 11,4

OT 0,6 1,0 1,2 1,5 1,8 2,5 5,3 7,7 12,7 7,4 9,6 17,7 11,7 10,0 16,3 30,0 11,1 10,3 13,8

VL 0,4 0,6 0,7 0,9 2,1 2,0 3,5 5,7 9,1 7,9 16,9 70,5 55,2 12,4 49,8 39,5 12,7 21,2 19,5

Sud-Vest 
Subtotal 2,3 3,8 5,1 7,4 9,5 11,5 19,3 27,5 45,6 39,1 53,0 126,2 105,5 50,5 95,3 101,5 49,4 65,9 81,2

Vest

AR 0,4 0,5 0,7 1,0 2,0 2,3 5,9 6,4 8,9 10,6 17,0 19,3 24,8 17,1 19,6 20,1 20,7 22,2 24,3

CS 0,6 1,1 1,1 1,5 2,5 2,0 4,0 7,7 8,8 7,1 9,6 14,0 18,5 15,6 19,1 21,6 15,1 14,6 16,9

HD 1,0 1,8 2,2 3,3 4,2 6,1 8,1 8,4 12,7 11,4 11,4 18,6 16,2 14,3 15,3 22,4 15,1 14,2 13,0

TM 0,5 1,0 1,4 2,0 4,9 5,6 12,1 21,1 24,5 18,9 22,8 33,8 38,8 35,7 42,5 55,7 46,9 55,9 73,6

Vest Subtotal 2,5 4,4 5,3 7,8 13,5 15,9 30,1 43,6 55,0 47,9 60,8 85,6 98,2 82,7 96,4 119,8 97,8 106,9 127,7

Total 21,5 34,9 44,7 70,1 106,0 134,6 238,2 338,2 512,8 440,8 498,1 794,7 799,2 664,6 752,8 899,1 736,0 768,7 942,0

Media 2,7 4,4 5,6 8,8 13,2 16,8 29,8 42,3 64,1 55,1 62,3 99,3 99,9 83,1 94,1 112,4 92,0 96,1 117,7
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Tabelul 10. Distribuția  cheltuielilor autorităților publice locale din mediul rural pe capitole (domenii) din bugetul anual (2018)

Capitole de cheltuieli din bugetul autorităților publice locale % cheltuieli / domeniu din total cheltuieli

Cheltuieli de capital 35,13%

Cheltuieli de personal 27,15%

Servicii publice generale 27,12%

Transporturi 23,45%

Bunuri și servicii 22,02%

Asigurări și asistență socială 13,00%

Locuinte, servicii și dezvoltare publică 11,69%

Învățământ 8,36%

Protecția mediului 7,35%

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 6,89%

Asistență socială 6,17%

Cultură, recreere și religie 5,38%

Apărare, ordine publică și siguranță națională 1,70%

Alte cheltuieli 1,10%

Alte cheltuieli 2 1,09%

Sănătate 0,85%

Operațiuni financiare 0,71%

Transferuri între unități ale administrației publice 0,30%

Alte transferuri 0,27%

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 0,20%

Dobânzi 0,19%

Subvenții 0,04%

Combustibili și energie 0,01%

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -0,19%
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Harta 5. Clasificarea UAT-urilor în funcție de suma achizițiilor de servicii culturale (2018)



123

Cheltuielile pentru cultură ale autorităților publice locale din mediul rural

Harta 6. Cheltuieli pentru cultură per capita în mediul rural, la nivel județean, 2018 (lei / capita)
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Tabelul 11. Achiziții de servicii artistice și organizare de evenimente culturale realizate de UAT-uri din mediul rural

Cod și denumire CPV

Aprilie-Decembrie 2018 Ianuarie-Decembrie 2019

Achiziții (nr.) Suma totală 
(lei) Medie (lei) Achiziții (nr.) Suma totală 

(lei) Medie (lei)

92312000-1 - Servicii artistice (Rev.2) 716 12.177.421 17.008 789 13.864.189 17.572

79952100-3 - Servicii de organizare de evenimente culturale (Rev.2) 585 13.773.008 23.544 581 14.107.951 24.282

79952000-2 - Servicii pentru evenimente (Rev.2) 406 72.42.970 17.840 463 9.042.785 19.531

92360000-2 - Servicii de pirotehnie (Rev.2) 344 19.773.59 5.748 365 2.348.272 6.434

92312240-5 - Servicii prestate de artiști (Rev.2) 203 2.286.040 11.261 190 3.095.754 16.293

92000000-1 - Servicii de recreere, culturale și sportive (Rev.2) 115 2.069.515 17.996 111 2.219.672 19.997

92312130-1 - Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale (Rev.2) 67 746.214 11.138 51 636.688 12.484

79953000-9 - Servicii de organizare de festivaluri (Rev.2) 63 1.985.082 31.509 72 2.421.276 33.629

92312250-8 - Servicii prestate de artiști independenți (Rev.2) 54 595.480 11.027 64 699.585 10.931

92312110-5 - Servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru (Rev.2) 53 130.800 2.468 46 145.150 3.155

92340000-6 - Servicii privind dansul și reprezentațiile (Rev.2) 50 581.714 11.634 85 1.154.511 13.582

92370000-5 - Servicii prestate de tehnicieni audio (Rev.2) 47 293.002 6234 31 142.972 4.612

92312100-2 - Servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru, coruri, 
ansambluri muzicale și orchestre (Rev.2) 44 559.947 12.726 59 684.025 11.594

92300000-4 - Servicii de divertisment (Rev.2) 31 628.591 20.277 31 647.811 20.897

92312140-4 - Servicii de divertisment prestate de orchestre (Rev.2) 21 166.950 7.950 4 58.700 14.675

92331210-5 - Servicii de animație pentru copii (Rev.2) 21 80.458 3.831 10 40.330 4.033

92310000-7 - Servicii de creare și interpretare de opere artistice și literare (Rev.2) 19 225.685 11.878 18 191.384 10.632

92342000-0 - Servicii de școli de dans (Rev.2) 13 146.216 11.247 25 383.214 15.329

92311000-4 - Opere de artă (Rev.2) 8 480.580 60.073

92312230-2 - Servicii prestate de sculptori (Rev.2) 6 445.500 74.250 8 326.360 40.795

92331100-1 - Servicii de bâlci (Rev.2) 6 141.000 23.500 6 145.000 24.167

92342200-2 - Servicii de școli de dans modern (Rev.2) 6 75.600 12.600 6 36.090 6.015

79954000-6 - Servicii de organizare de petreceri (Rev.2) 5 123.900 24.780 8 154.080 19.260

92312200-3 - Servicii prestate de autori, compozitori, sculptori și artiști 
independenți (Rev.2) 5 70.000 14.000 4 19.500 4.875

92331200-2 - Servicii de parcuri de distracții (Rev.2) 5 10.1800 20.360 3 93.894 31.298
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Cod și denumire CPV

Aprilie-Decembrie 2018 Ianuarie-Decembrie 2019

Achiziții (nr.) Suma totală 
(lei) Medie (lei) Achiziții (nr.) Suma totală 

(lei) Medie (lei)

92320000-0 - Servicii de gestionare a sălilor de spectacol (Rev.2) 4 26.000 6.500

92500000-6 - Servicii prestate de biblioteci, arhive, muzee și alte servicii 
culturale (Rev.2) 4 118.500 29.625 3 105.000 35.000

92522200-8 - Servicii de conservare a monumentelor istorice (Rev.2) 4 82.322 20.581

92331000-0 - Servicii de bâlciuri și de parcuri de distracții (Rev.2) 3 11.176 3.725 1 20.000

92330000-3 - Servicii privind zonele de recreere (Rev.2) 2 21.880 10.940 3 111.316 37.105

92342100-1 - Servicii de școli de dans de societate (Rev.2) 2 23.900 11.950 3 43.700 14.567

92522000-6 - Servicii de conservare a siturilor și a monumentelor istorice (Rev.2) 2 84.721 42.361 18 124.000 6.889

79950000-8 - Servicii de organizare de expoziții, de târguri și de congrese (Rev.2) 1 320.000 2 52.500 26.250

79956000-0 - Servicii de organizare de târguri și expoziții (Rev.2) 1 21.000 3 49.110 16.370

92312120-8 - Servicii de divertisment prestate de coruri (Rev.2) 1 8.125 1 12.500

92312251-5 - Servicii prestate de disc-jockey (Rev.2) 1 8.000 2 1.500 750

92511000-6 - Servicii prestate de biblioteci (Rev.2) 1 1.015

92520000-2 - Servicii prestate de muzee și servicii de conservare a siturilor și a 
monumentelor istorice (Rev.2) 1 540

92312213-7 - Servicii prestate de autori în domeniul tehnicii (Rev.2) 0 3 41.000 13.667

92510000-9 - Servicii prestate de biblioteci și de arhive (Rev.2) 0 1 750

Total 2.920 47.832.013 16.381 3.070 53.220.569 17.336
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Tabelul 12. Numărul de achiziții de servicii artistice și organizare de evenimente culturale realizate de UAT-uri din mediul rural, comparație pe luni, în anii 
2018 (fără lunile ianuarie, februarie și martie) și 2019

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Județ/Regiune 2019 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Vest 19 19 14 32 41 117 92 84 116 92 113 107 110 43 53 22 33 44 34 33 41

AR 4 4 2 2 3 33 31 31 32 27 43 25 31 9 8 3 3 8 1 2 4

CS 1 2 5 3 10 20 13 10 24 13 10 13 16 5 6 6 9 1 2 2 7

HD 2 2 3 3 8 5 5 11 11 14 8 8 2 1 6 2 5 11

TM 14 11 5 24 25 56 43 38 49 41 46 61 55 29 37 12 21 29 29 24 19

Nord Vest 12 10 11 11 20 65 49 71 69 80 81 84 98 28 38 22 6 37 22 35 30

BH 3 3 1 3 5 19 23 31 23 41 32 35 49 4 20 10 4 7 5 8 8

BN 1 3 4 3 6 11 8 12 8 12 11 5 8 3 5 2 6 1

CJ 5 1 3 6 11 12 4 6 8 13 14 14 8 8 8 16 8 15 7

MM 3 4 2 1 6 1 3 11 5 7 8 9 4 3 2 7 1 1 4

SJ 2 1 9 2 10 7 7 7 2 13 2 2 1 6 3 1 2

SM 1 1 1 1 9 3 11 14 7 11 20 5 7 2 1 1 3 4 8

Centru 8 10 4 19 14 50 36 48 46 71 53 81 65 27 43 17 23 26 21 35 51

AB 1 1 5 1 14 6 3 6 15 4 15 12 4 1 2 4 1 6 9

BV 1 4 4 1 5 2 4 9 4 7 12 7 4 8 2 3 9 9 6 8

CV 1 1 1 3 2 2 1 2 8 2 5 3 1 3 1 1 1

HR 1 1 2 4 1 13 7 13 7 5 11 15 9 7 5 4 9 7 3 3 6

MS 3 4 3 5 13 9 18 15 25 22 26 23 9 8 8 7 5 4 7 14

SB 1 1 2 3 3 10 9 7 14 7 8 11 2 18 1 3 4 12 14

Nord Est 9 11 4 22 21 88 49 48 49 68 81 106 91 18 22 19 16 19 24 72 85

BC 2 1 2 1 12 2 6 5 5 8 16 18 4 3 3 3 3 6 14 18

BT 3 1 1 2 12 9 2 7 10 6 17 10 1 1 3 1 2 3 9 13

IS 1 1 2 4 4 13 12 13 14 15 17 37 24 2 5 2 3 3 4 8 11

NT 1 1 4 6 25 8 8 7 11 20 14 17 6 2 1 1 2 5 8 12

SV 2 6 7 5 15 9 9 10 22 20 16 15 4 5 8 6 9 4 30 28

VS 2 1 4 3 11 9 10 6 5 10 6 7 1 6 2 2 2 3 3

Sud Est 19 8 18 25 33 80 67 32 41 35 38 38 43 19 23 11 8 27 20 44 37

BR 1 2 1 2 4 1 3 1 2 2 4 3 5 2

BZ 3 1 4 3 5 18 9 22 15 12 13 12 13 6 4 1 1 2 3 3 2

CT 4 2 8 10 12 32 22 1 7 6 2 4 5 3 7 5 3 17 7 21 18

GL 4 3 3 3 4 17 18 3 10 8 8 10 8 3 4 3 2 3 2 2 3
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Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Județ/Regiune 2019 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

TL 2 1 1 4 7 4 6 1 2 4 6 3 5 2 5 2 2 3 3 6 6

VN 6 1 1 3 4 7 8 5 6 2 8 7 10 1 2 5 7 6

Sud 7 8 15 45 38 67 66 47 29 37 35 30 25 22 14 22 20 33 23 29 28

AG 2 2 7 13 6 19 18 10 10 5 11 9 8 11 2 9 6 6 4 6 4

CL 4 1 2 3 3 5 9 4 2 4 2 4 3 3 2 5 5 7 4 3

DB 2 8 13 15 11 3 5 7 8 2 3 2 3 6 1 5 4 8 6

GR 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1

IL 1 2 6 5 5 10 5 1 5 4 1 3 1 1 4 2 2 2

PH 2 4 5 7 13 10 15 8 7 8 13 6 4 6 6 7 11 4 4 7

TR 9 3 9 7 10 2 7 2 1 1 1 2 3 5

Sud Vest 5 4 10 32 30 101 87 61 62 57 54 48 50 28 31 17 11 12 9 41 36

DJ 2 2 8 7 23 15 5 12 11 14 17 13 9 9 8 5 7 3 14 12

GJ 2 2 5 9 11 7 8 11 12 7 6 7 11 13 2 1 3 14 8

MH 1 4 3 6 11 7 3 5 4 6 1 2 2 1 1 4 1

OT 1 1 4 6 6 28 26 24 15 16 18 12 15 5 4 2 4 2 1 5 8

VL 2 2 9 5 33 28 17 21 13 11 13 9 2 3 3 2 1 1 4 7

Ilfov 1 2 4 3 8 17 3 7 1 1 3 3 2 2 2 11 8 7 5

IF 1 2 4 3 8 17 3 7 1 1 3 3 2 2 2 11 8 7 5

Total 79 71 78 190 200 576 463 394 419 441 456 497 485 185 226 132 119 209 161 296 313
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Tabelul 13. Lista așezămintelor culturale din mediul rural cu personalitate juridică: (2019)

Nr. 
crt. Regiune Județ Denumire Entitate Publica Denumire UAT pe raza căreia își desfășoară activitatea

1 Sud-Muntenia Argeș CASA DE CULTURĂ A COMUNEI BASCOV Comuna Bascov

2 Vest Arad CĂMINUL CULTURAL ZABRANI Comuna Zăbrani

3 Nord-Vest Maramureș CĂMINUL CULTURAL VADU IZEI Comuna Vadu Izei

4 Nord-Vest Maramureș CĂMINUL CULTURAL REPEDEA Comuna Repedea

5 Nord-Vest Maramureș CĂMINUL CULTURAL BOCICOIU MARE Comuna Bocicoiu Mare

6 Nord-Est Neamț CĂMINUL CULTURAL ZĂNEȘTI Comuna Zănești

7 Nord-Est Neamț CĂMINUL CULTURAL PODOLENI Comuna Podoleni

8 Nord-Est Neamț CĂMINUL CULTURAL TAȘCA Comuna Tașca

9 Nord-Est Neamț CAMIN CULTURAL CÂNDEȘTI Comuna Cândești

10 Nord-Est Neamț CAMIN CULTURAL TIMIȘEȘTI Comuna Timișești

11 Nord-Est Vaslui CENTRUL CULTURAL PODUL ÎNALT, MUNTENII DE JOS Comuna Muntenii de Jos

12 Sud-Est Tulcea CĂMINUL CULTURAL MAHMUDIA Comuna Mahmudia

13 Sud-Muntenia Argeș CAMIN CULTURAL CĂLINEȘTI Comuna Călinești

14 Sud-Muntenia Argeș CĂMINUL CULTURAL Comuna Bogați

15 Sud-Muntenia Argeș CĂMINUL CULTURAL BĂLILEȘTI Comuna Bălilești

16 Sud-Muntenia Prahova CENTRUL CULTURAL IZVOARELE Comuna Izvoarele

17 Sud-Muntenia Prahova CĂMINUL CULTURAL BRAZI Comuna Brazi

18 Sud-Muntenia Prahova CĂMINUL CULTURAL SCORȚENI Comuna Scorțeni

19 Sud-Vest-Oltenia Dolj CĂMINUL CULTURAL PIELEȘTI Comuna Pielești

20 Sud-Vest-Oltenia Dolj CĂMINUL CULTURAL DĂNEȚI Comuna Dăneți

21 Sud-Vest-Oltenia Dolj CĂMINELE CULTURALE VIRVOR ȘI CIUTURA Comuna Vârvoru de Jos

22 Sud-Vest-Oltenia Dolj CĂMINUL CULTURAL CELARU Comuna Celaru

23 Sud-Vest-Oltenia Olt CĂMINUL CULTURAL SOPÂRLIȚA Comuna Șopârlița

24 Centru Mureș CĂMINUL CULTURAL VOIVODENI Comuna Voivodeni



Capitolul 4 
Distribuția clădirilor cu funcție  
de cămin cultural în mediul rural

Autori: 

Bogdan Pălici,  
Alexandru Mihăilescu  
Gabriel Simion

Căminul Cultural din comuna Cosmești, Galați



Colecția etnografică a căminului cultural din comuna Grivița, Vaslui



131

Distribuția clădirilor cu funcție de cămin cultural în mediul rural

Cuprins

1. Introducere .................................................................................................................................................................................................................. 133

2. Metodologie ................................................................................................................................................................................................................ 133

3. Rezultate generale .................................................................................................................................................................................................. 136

4. Cartografierea infrastructurii căminelor culturale .............................................................................................................................. 141

4.1 Regiunea de dezvoltare Vest ....................................................................................................................................................................141

4.2 Regiunea de dezvoltare Nord-Vest ......................................................................................................................................................146

4.3 Regiunea de dezvoltare Centru ..............................................................................................................................................................153

4.4 Regiunea de dezvoltare Nord-Est .........................................................................................................................................................160

4.5 Regiunea de dezvoltare Sud-Est ............................................................................................................................................................167

4.6 Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia .............................................................................................................................................174

4.7 Regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia .......................................................................................................................................182

4.8 Regiunea de dezvoltare București-Ilfov ............................................................................................................................................188

5. Distribuția căminelor culturale în funcție de caracteristicile UAT-urilor .............................................................................. 190

6. Concluzii ........................................................................................................................................................................................................................ 191

7. Anexe ............................................................................................................................................................................................................................... 191

8. Bibliografie ................................................................................................................................................................................................................... 192



Distribuția căminelor culturale la nivelul UAT-urilor din mediul rural (2018)



133

Distribuția clădirilor cu funcție de cămin cultural în mediul rural

1. Introducere
Căminul cultural este instituția culturală tipică mediului rezidențial 

rural și reprezintă, alături de biblioteca comunală, principalul element de 
infrastructură culturală publică. Inventarierea acestor instituții la nivelul 
comunității este relevantă pentru a stabili gradul de acces de bază al 
locuitorilor la elemente de infrastructură culturală publică. În plus, necesitatea 
cartografierii acestora a apărut ca un demers firesc, având în vedere carența 
de date oficiale centralizate în acest sens1. 

Prin intermediul edițiilor Barometrului de Consum Cultural, Institutul 
Național pentru Cercetare și Formare Culturală a măsurat constant percepția 
populației asupra existenței căminelor culturale în localitate2. Conform 
rezultatelor înregistrate în ediția din 2016, căminele culturale erau percepute 
de populație ca fiind cele mai răspândite elemente de infrastructură culturală 
(76%)3, iar peste 65% din respondenți considerau necesară existența măcar 
a unui cămin cultural în localitate. Doi ani mai târziu, la ediția din 2018 

doar 48% dintre respondenți mai menționau căminul cultural ca existent în 
localitatea de rezidență4.

Întrebarea pe care ne-am pus-o a fost dacă au dispărut căminele culturale 
într-o măsură atât de mare încât să oglindească percepția populației. 
Având în vedere diversitatea programelor de investiții dedicate reabilitărilor 
și renovărilor așezămintelor culturale din ultimii 15 ani [#investiții], 
această ipoteză părea puțin probabilă. Percepția absenței elementelor de 
infrastructură de către populație poate fi legată mai degrabă de absența 
activităților culturale organizate de autoritățile publice locale prin căminele 
culturale. Practic, o parte din căminele culturale sunt invizibile5 ca instituții 
culturale la nivelul comunităților [#activitate]. Din acest motiv, într-o primă 
etapă am decis să identificăm clădirile și spațiile folosite pentru activități 
culturale în mediul rural românesc, pentru a avea o imagine de ansamblu 
asupra infrastructurii. 

2. Metodologie
1 2 3 4 5

Planificarea metodologiei a fost facilitată de resurse teoretice și statistice 
deja existente. Ca punct de referință a fost consultat raportul de cercetare cu 
privire la situația așezămintelor culturale din mediul urban6 realizat de Institutul 
Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC) în 2018, cu date din 
2017, pe baza răspunsurilor primite în perioada iunie-august 20177 de la 113 
aşezăminte culturale. Atât metodologia folosită, cât și cadrul legislativ invocat 
au ajutat la formarea unui mod de lucru simplificat. Acest proces a fost necesar 
pentru a culege o cantitate mare de date într-o formă elementară.

1 Cel mai recent și probabil singurul studiu după anul 2000 care a cuantificat căminele culturale 
la nivel național a fost raportul Ghid de investiții pentru proiecte locale: Drumuri comunale și 
infrastructură socială realizat în 2015 de către Banca Mondială pentru Dezvoltare. Un istoric al 
datelor statistice despre infrastructura așezămintelor culturale din mediul rural poate fi consultat 
în capitolele #istoric1921-1989 și #situația1989-2018.

2 Este vorba despre prezența sau absența unităților culturale din localitate conform percepțiilor 
respondenților. 

3 Carmen Croitoru, Anda Becuț (coord.), Barometrul de Consum Cultural 2016. O radiografie a 
practicilor de consum cultural, București, INCFC, Editura Pro Universitaria, p 43, https://www.
culturadata.ro/wp-content/uploads/2018/07/Barometrul_de_consum_cultural_2016.pdf.

4 Carmen Croitoru, Anda Becuț (coord.), Barometrul de Consum Cultural 2018. Dinamica sectorului 
cultural în Anul Centenarului Marii Uniri, București, INCFC, Editura Pro Universitaria, p. 131, https://
www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2019/10/Barometrulde-consum-cultural-2018-web.pdf 

5 Categorie propusă în cadrul studiului Instituția Căminului Cultural – O vedere de ansamblu 
(2005), realizat de Centrul de Cercetare în Domeniul Culturii, p. 5  https://www.culturadata.
ro/wp-content/uploads/2005/12/2_Institutia_Caminului_Cultural_2005.pdf

6 Iulian Oană, Dan Ioan Dobre, Ada Veronica Hampu, Elena-Iulia Trifan, Așezămintele culturale 
din mediul urban, Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, 2018, disponibil la 
https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2019/02/Caietele-Culturadata-Vol1-2018-
AsezaminteCulturale2017.pdf 

7 Idem, p. 46-47 

Din perspectivă statistică, au fost folosite trei baze de date principale. 
În primul rând, pentru structurarea datelor, s-a accesat baza de date  
SENIN8 cu privire la codificarea localităților în SIRSUP (SIRUTA la nivel de 
comună) și SIRINF (SIRUTA la nivel de sat). Au fost identificate astfel unitățile 
administrativ – teritoriale (UAT) și subdiviziunile lor. În plus, aceste coduri au 
ajutat la transpunerea datelor din punct de vedere geografic, ele putând fi 
folosite cu precădere în reprezentări cartografice, la nivel județean, regional 
și național. Pentru a obține o cât mai bună reprezentare a populației, au fost 
folosite rezultatele Recensământului Populației și al Locuințelor 20119, în care 
datele despre populație sunt detaliate atât la nivel de sat, cât și la nivel de 
comună. A treia bază de date folosită premergător procesului de colectare 
conține lista Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) din România10. Evidența clară a 
GAL-urilor și a localităților componente a ajutat la pre-testarea fișei cartografice.

Mai departe, pentru a realiza evidența situației actuale a clădirilor cu 
funcție de așezăminte / cămine culturale din România rurală, am dezvoltat 
o fișă cartografică destinată unităților administrativ teritoriale11 cu rang 
de comună. Fiecare UAT a primit astfel un tabel personalizat cu satele 
componente12 pe rânduri și cu următoarele întrebări pe coloane:
8 Serverul Nomenclatoarelor de Interes Național (http://colectaredate.insse.ro/senin)
9 Recensământul Populației și al Locuințelor din România, 2011  http://www.recensamantromania.ro/ 
10 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_

LEADER/2014-2020/Lista-Grupuri-Actiune-Locala-cu-date-de-contact--.pdf
11 Folosim în continuare abrevierea UAT.
12 Lista unităților teritorial administrative cu rang de comună și a localităților componente de tip sat 

a avut ca sursă baza de date SENIN a Institutului Național de Statistică, consultată în februarie 
2019 (http://colectaredate.insse.ro/senin/index.htm), Recensământul Populației și al Locuințelor 
(http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/) și Legea nr. 2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului României, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/46045
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A. Cămin cultural [Există cămin cultural în sat?] A se completa astfel: DA 
- există cămin cultural (clădire) NU - nu există cămin cultural (clădire)

Nu am inclus în fișă o definiție strictă a așezămintelor culturale pentru a 
face posibilă menționarea tuturor clădirilor și spațiilor folosite în comunitate 
pentru desfășurarea de activități culturale. În modul acesta, în coloana de 
observații a fișei, respondenții au menționat la completare atât cămine 
culturale, centre culturale, case de cultură, cât și centre multifuncționale, 
centre cultural-sportive, săli de spectacole și săli amenajate în cadrul 
instituțiilor de învățământ. O analiză detaliată a acestor situații este cuprinsă 
în capitolul 5 [#infrastructura_fizică].

B. Starea căminului cultural. [A se completa astfel: ACTIV - a desfășurat 
activități culturale în cursul anului 2018; INACTIV - nu a desfășurat 
activități culturale în cursul anului 2018]

Tabelul 1. Caracteristicile principale ale stării clădirilor cu funcție  
de așezământ cultural

Activ  
A organizat cel puțin un eveniment

Inactiv 
Nu a organizat niciun eveniment

Renovat Nerenovat sau în curs de renovare

Funcțional Nefuncțional

Utilizat Neutilizat

Prin urmare, respondenții au putut face o distincție între cazurile în care 
clădirile au fost folosite cel puțin o dată în anul de referință, identificate 
în acest studiu drept Cămine culturale active și situațiile în care n-au fost 
folosite deloc în anul de referință, identificate drept cămine culturale inactive. 
Conform răspunsurilor primite, căminele culturale inactive sunt clădiri aflate 
în stare avansată de degradare, nefuncționale sau clădiri aflate în curs de 
renovare în cursul anului 2018.  

C. Responsabilul căminului cultural: referent cultural / director de cămin 
/ primar / bibliotecar. A se completa funcția

Termenul de responsabil de cămin cultural folosit în acest studiu definește 
în sens larg persoana care se îngrijeşte de așezământul cultural, în ce 
privește atât clădirea, cât și instituția și activitățile culturale întreprinse. O 
analiză detaliată a profilurilor de responsabili este realizată în capitolul 7 
[#resurse_umane].

Colectarea răspunsurilor prin fișa cartografică a localității s-a desfășurat în 
perioada februarie – noiembrie 2019 și a avut un grad de acoperire de 100% 
în rândul celor 2862 de unități teritorial administrative cu rang de comună13.  

În vederea prezentării tendinței centrale a datelor și a dimensiunilor care 
influențează variația numărului de clădiri am structurat analiza pe următoarele nivele: 

13 UAT Băneasa din județul Constanța a devenit comună prin Legea nr. 37/2019 -  http://legislatie.
just.ro/Public/DetaliiDocument/210070

Nivel 1. Unitate Administrativ Teritorială (UAT): dimensiune folosită cu 
scopul de a stabili gradul de acces de bază al locuitorilor din mediul rural la 
infrastructura culturală. 

Nivel 2. Numărul de locuitori rezidenți ai UAT-ului a fost folosit pentru 
a determina în primul rând procentul de locuitori care au acces la clădirile 
cu funcție de cămin cultural în comuna în care locuiesc. Ca să aprofundăm 
analiza și la nivel de sat, sursa de date folosită a fost Recensământul 
Populației și al Locuințelor din 201114, cea mai recentă bază de date statistică 
cu distribuția populației la nivel de localitate-sat. Apoi la nivelul județean 
a fost calculată media numărului de locuitori cu acces la cămin cultural în 
localitatea de rezidență – raportul dintre numărul de locuitori al unei unități 
administrativ-teritoriale și numărul de cămine culturale15. 

Nivel 3. Pentru a investiga proximitatea căminelor culturale față de 
beneficiari și pentru a arăta gradul de apropiere imediată, am analizat 
distribuția căminelor culturale în funcție de sate și de rangul acestora, rangul IV 
- satele reședință de comună și rangul V – satele componente ale comunelor. 
Acest ultim nivel este relevant și pentru propunerea unei distincții între 
cămine culturale centrale şi filiale, necesară datorită modului de gestionare 
a clădirilor la nivel de UAT16, dar și informațiilor din legislație, conform cărora 
autoritățile publice își au sediul în satele reședință17. În plus, conform Legii 
292/200318 căminul cultural (...) funcţionează în toate centrele de comună, sub 
autoritatea consiliului local, și poate avea filiale pe raza unităţii administrativ-
teritoriale respective. Acest aspect este reluat și în Ordonanța de Urgență 
nr. 118/2006: (2) Aşezămintele culturale, instituţii publice, pot înfiinţa filiale 
pe raza administrativ-teritorială a autorităţii administraţiei publice locale în 
subordinea căreia funcţionează, cu avizul acesteia.19 Cu scopul de a avea o 
imagine clară a numărului de localităţi populate, pentru acest studiu au fost 
eliminate din baza de date analizată localitățile care conform Recensământului 
Populației şi al Locuințelor din 201120 aveau 0 persoane rezidente raportate.

Nivel 4. Clasificarea UAT-urilor în funcție de o serie de variabile geografice, 
naturale și economice. Pentru a exemplifica acest aspect am realizat o analiză 

14 Recensământul Populației și al Locuințelor din România, 2011, http://www.recensamantromania.
ro/rezultate-2/

15 Din acest calcul au fost eliminate localitățile care nu au cămine culturale pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale.

16 Conform informațiilor colectate pe teren, căminele culturale din satele componente ale  unei UAT 
sunt spații folosite cu o frecvență scăzută și funcționează ca filiale ale căminului cultural aflat în 
satul de reședință. Spaţiile sunt folosite la evenimente specifice, la hramul anual al satului sau 
sunt închiriate sau puse la dispoziție localnicilor pentru organizarea de nunți, botezuri etc. 

17 Legea nr. 2/1968 republicată în anul 1981 privind organizarea administrativă a teritoriului 
României, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/46045 și Legea 351/2001 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29780

18 Legea 292/2003 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale, articolul 6, http://
legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44787

19 OUG 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022

20 Recensământul Populației și al Locuințelor din România, 2011, http://www.recensamantromania.
ro/rezultate-2/
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secundară: distribuția tipurilor de mediu natural în care se află căminele 
culturale de la nivelul UAT-urilor aflate în zone defavorizate21,22 astfel: 

• Zonele Montane Defavorizate (ZMD) sunt acele zone caracterizate 
printr-o limitare considerabilă a posibilităţilor de utilizare a terenului 
şi printr-o creştere apreciabilă a costurilor exploatării acestuia.23 
Delimitarea zonelor montane a fost realizată pentru PNDR 2007-2013 
și păstrată pentru PNDR 2014-2020, pe baza îndeplinirii unuia dintre 
următoarele criterii: altitudinea medie la nivelul LAU224 (comune / 
oraşe, municipii) > 600 m; altitudinea medie la nivelul LAU2 între 400 
şi 600 m şi panta medie peste 15%25. Lista localităților rurale aflate în 
Zone Montane Defavorizate conform PNDR 2007-2013 cuprinde 578 
de unități administrativ teritoriale aflate în 27 judeţe26,27.  

• Zonele afectate de constrângeri naturale semnificative (ANC_SEMN), 
altele decât zonele montane, care se confruntă cu constrângeri 
naturale semnificative. Delimitarea zonelor se face la nivelul unităţilor 
teritoriale (LAU2) în funcţie de îndeplinirea pe cel puţin 60% din 
suprafaţa agricolă a UAT a cel puţin unui criteriu biofizic pentru 
delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale definite 
în Anexa III a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului 
European privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)28,29. Zonele afectate 
de constrângeri naturale semnificative conform PNDR 2007-2013 
cuprind 703 de unităţi administrativ teritoriale aflate în  29 de judeţe30.  

• Zonele afectate de constrângeri naturale specifice (ANC_SPEC) se 
confruntă cu constrângeri naturale specifice. Distribuția s-a realizat 

21 Definite conform Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul 
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA), 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999R1257:20040501:RO:PDF.

22 Sursa datelor este Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Ministerul Mediului - 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Anexa nr. 2 Zone eligibile județe http://
www.anpm.ro/fi/multimedia1 (accesat 25 noiembrie 2019) Observație: PNDR (Programul 
Național pentru Dezvoltare Rurală) cuprinde reglementări adoptate de Ministerul Agriculturii 
care oferă un cadru legal pe baza căruia Uniunea Europeană oferă şi decontează compensaţii 
financiare sau subvenţii.

23 Zeno BOGDĂNESCU, Gabriel PASCARIU (Coord.), Studiu de fundamentare în vederea actualizării 
PATN – Secțiunea Rețeaua de Localități – Etapa I – Reţeaua de localităţi în context naţional şi 
european, Universitatea de arhitectură și urbanism Ion Mincu, București, 2013, p. 21.

24 Local Administrative Unit (unitate administrativă locală).
25 Studiu cu privire la delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 

constrângeri specifice și ajustarea (fine-tuning) zonelor https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-
rurala/programare-2014-2020/Masura-13-Studiu_metodologie_desemnare_ANC.pdf , p. 3.

26 Zeno BOGDĂNESCU, Gabriel PASCARIU (Coord.), Op. cit., Etapa I, 2013, p 96
27 Populaţia din UAT cuprinse în zonele montane defavorizate este 3.264.286 locuitori (15% din 

populaţia totală a României şi 25% din populaţia totală a judeţelor care cuprind ZMD).
28 Studiu cu privire la delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 

constrângeri specifice și ajustarea (fine-tuning) zonelor https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-
rurala/programare-2014-2020/Masura-13-Studiu_metodologie_desemnare_ANC.pdf, p. 4.

29 Zeno BOGDĂNESCU, Gabriel PASCARIU (Coord.), Op. cit., Etapa I, 2013, p 21
30 Idem, p. 96.

prin selectarea unităţilor administrativ teritoriale care se regăsesc 
în totalitate în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”. Potenţialul 
agricol natural din această zonă este mai scăzut decât în restul țării, 
condițiile naturale de producție fiind similare pe întreaga suprafață 
agricolă din această zonă.31 Zonele afectate de constrângeri 
naturale specifice conform PNDR 2007-2013 cuprind 20 de unități 
administrativ-teritoriale aflate în județele Tulcea și Constanța.

• Cele 17 zone lipsite de oraşe pe o rază de circa 25-30 km, definite 
conform Legii nr. 351/200132, cuprind 451 comune (16% din numărul total 
de comune) distribuite în 28 judeţe33. Din cauza distanţei semnificative 
dintre oraşe / municipii şi comunele cuprinse în aceste zone, din arealele 
în cauză lipsesc o serie de activităţi economice, servicii, facilităţi sociale 
şi echipamente necesare dezvoltării coerente a teritoriului34.

• Comune cu scăderi ale populaţiei de peste 30% în intervalul 
1991– 2012.35

Nivel 5. Unități administrativ-teritoriale care fac parte din zone 
metropolitane sau localități identificate ca fiind în dezvoltare:

Localități identificate ca fiind parte a unei Zone metropolitane36; 
Localități considerate Centre de creştere37, identificate cu ajutorul indicelui 

capacității de polarizare38; centrul de creştere este definit ca „aşezarea rurală 
care prin activităţile economice pe care le deţine poate reprezenta un motor de 

31 Idem, p. 96.
32 Legea nr. 351/2001, Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – 

Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29780
33 Comunele care între timp au fost declarate orașe (7 localităţi în perioada 2002-2012) au fost 

eliminate din analiză, dar nu s-a modificat lista celorlalte în funcție de poziționarea orașelor 
nou înființate. 

34 Zeno BOGDĂNESCU, Gabriel PASCARIU (Coord.), Op. cit., Etapa I, 2013, p 96
35 Zeno BOGDĂNESCU, Gabriel PASCARIU (Coord.), Studiu de fundamentare în vederea actualizării 

PATN – Secțiunea Rețeaua de Localități - Etapa II - Reţeaua de localităţi în context naţional şi 
european, Universitatea de arhitectură și urbanism Ion Mincu, București, 2013, p. 316

36 Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România, https://fzmaur.ro/
wordpress/

37 Lista localităților considerate poli de creștere conform Zeno BOGDĂNESCU, Gabriel PASCARIU 
(Coord.), Op. cit., Etapa II, 2013, p 76.: Arieşeni, Cotmeana, Săvârşin, Vinga, Pecica, Nădlac, 
Pâncota, Sântana, Curtici, Sascut, Podu Turcului, Rodna, Însurăţei, Viziru, Rădăuţi, Prut, Bran, 
Prejmer, Pogoanele, Cojocna, Ciucea, Băile Herculane, Bozovici, Anina, Teregova, Bocşa, 
Oţelu Roşu, Rusca Montană, Eforie Sud, Băneasa, Techirghiol, Eforie Nord, Ostrov, Mihail 
Kogălniceanu, Vişina, Voineşti, Pleniţa, Iveşti, Târgu Bujor, Bereşti, Comana, Uricani, Vulcan, 
Aninoasa, Simeria, Geoagiu, Ilia, Vaţa de Jos, Ciulniţa, Ţibana, Pătulele, Jiana, Corcova, 
Pângăraţi, Bălţăteşti, Radomireşti, Potcoava, Lechinţa, Babadag, Sfântul Gheorghe, Deta, 
Ciacova, Peciu Nou, Buziaş, Recaş, Margina, Făget, Lovrin, Cenad, Olteni.

38 Indicele capacităţii de polarizare = o analiză a intensităţii legăturilor dintre componentele 
sistemului de aşezări pe baza a cinci criterii: mărimea şi atractivitatea demografică, puterea 
şi competitivitatea economică, capacitatea de polarizare prin servicii aparţinând terţiarului 
superior, numărul de oraşe de rang inferior din zona de influenţă, reprezentativitatea 
teritorială şi perspectivele de sprijinire a consolidării sistemului regional de aşezări. În urma 
agregării acestor indicatori s-a obţinut un indice al capacităţii de polarizare pe baza căruia 
s-au ierarhizat polii de dezvoltare pentru fiecare regiune în parte Zeno BOGDĂNESCU, Gabriel 
PASCARIU (Coord.), Op. cit., Etapa II, 2013, p 74
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dezvoltare pentru spaţiile rurale care sunt extrem de dezavantajate. Centrele 
de creştere sunt indispensabile, deoarece ele sunt cele care elaborează 
strategiile de dezvoltare policentrică pentru ariile profund defavorizate în 
cadrul strategiilor de atenuare a dezechilibrelor economice profunde”39

Zonele cu resurse turistice40 - Legea 190/200941 defineşte şi stabileşte 
zonele cu resurse turistice. Acestea sunt unităţile administrativ-teritoriale 

pe teritoriul cărora există o concentrare mare şi foarte mare a resurselor 
naturale şi antropice, care pot genera dezvoltarea unuia sau mai multor 
tipuri de activităţi turistice. În aceste UAT-uri, turismul constituie o activitate 
economică prioritară şi din acest motiv proiectele specifice de infrastructură 
turistică, tehnică şi de protecţie a mediului, destinate acestor UAT-uri, sunt 
incluse în programele naţionale, regionale și judeţene de dezvoltare.

3. Rezultate generale
Conform rezultatelor analizei fișelor cartografice colectate, în cele 2862 

de unități administrativ-teritoriale cu rang de comună din România existau 
în anul 2018 un număr de 6365 de clădiri cu funcție de cămin cultural. Dintre 
acestea, în același an de referință au fost raportate 4984 (78% din total) de 
clădiri ca fiind active și 1381 (22%) ca fiind inactive.  39 4041

Cele 6365 de clădiri sunt distribuite la nivelul a 2694 de comune. Dintre 
aceste UAT-uri, 2466 au o astfel de clădire în satul reședință de comună, 
restul de 228 de UAT-uri au doar în satele componente. Rezultă astfel că 
la nivel național există 2694 de cămine culturale comunale și 3671 de 
filiale ale acestora (vezi Harta 1). În 168 de unități administrative nu există 
acest element de infrastructură (vezi Harta 2). Astfel, comparativ cu anul 
1990 [#situația1989-2018], dacă numărul de cămine culturale comunale a 
crescut cu 26 de unități, în primul rând datorită înființării unor noi unități 
administrativ-teritoriale cu rang de comună, numărul de clădiri-filiale a 
scăzut cu 725 de unități (vezi Graficul 1). 

Gradul de acoperire a UAT-urilor din mediul rural care au cel puțin un 
cămin cultural este de 94% la nivel național și variază geografic: cele mai 
multe UAT-uri care nu au cămine culturale sunt în regiunile Nord-Est (51 
comune), Sud-Muntenia (41 comune) și Sud-Vest Oltenia (34 comune). Cele 
mai puține UAT-uri fără cămin cultural se află în regiunile Centru (3 comune), 
Nord Vest (4 comune) și Vest (5 comune). Toate comunele din județele 
Hunedoara, Bihor, Bistrița Năsăud, Maramureș, Sălaj, Brașov, Covasna, 
Harghita, Sibiu, Brăila, Constanța, Mehedinți au cel puțin un cămin cultural, 
iar la polul opus se află județele cu cel mai slab grad de acoperire a UAT-
urilor cu cămin cultural: Ilfov (65% din UAT-uri), Iași (77%), Giurgiu (78%), 
Bacău (82%), Călărași (86%), Vâlcea (87%), Olt (89%). 

De asemenea, din perspectiva populației, 63% din locuitorii mediului rural 
au acces direct la un cămin cultural, în satul de rezidență. Satele care dispun 

39 Daniel Peptenatu, Radu-Daniel Pintilii, Cristian Drăghici, Daniela Stoian, (2010): Environmental 
pollution in functionally restructured urban areas: case study–the city of Bucharest, J. Environ. 
Health. Sci. Eng., Vol. 7, No. 1, s. 87-96

40 Zeno BOGDĂNESCU, Gabriel PASCARIU (Coord.), Op. cit., Etapa I, 2013, p 95
41 Legea 190/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse 
turistice, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/106688

de clădiri cu funcție de cămin cultural reprezintă 51% din totalul satelor 
și au o medie de 1017 locuitori, în timp ce satele fără cămin cultural au o 
medie de 468 locuitori. Procentual, cele mai puține sate fără acest tip de 
infrastructură se întâlnesc în Covasna (6%), Timiș (9%), Brașov (11%) Arad 
(12%), Maramureș (14%), Sibiu (16%), Constanța (25%).

Distribuția clădirilor cu funcție de cămin cultural la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale poate fi observată în tabelul 2. Astfel, peste jumătate 
din comune au pe teritoriul administrativ unul sau două cămine culturale, iar 
32% dețin peste 3 clădiri.

În ceea ce privește funcționalitatea spațiilor, peste 20% dintre UAT-uri 
nu au avut în 2018 un cămin cultural activ. Conform hărții 3, procentele 
cele mai însemnate de cămine inactive din totalul de clădiri existente se 
regăsesc în Regiunea București-Ilfov (41%), Sud-Vest Oltenia (34%), Nord-Est 
(33%) și Sud-Muntenia (26%), iar la nivelul județelor cele mai mari procente 
de cămine culturale inactive se regăsesc în Iași (51%), Călărași (45%), Gorj 
(42%) și Dolj (41%). Căminele culturale active sunt distribuite pe teritoriul a 
2279 de unități administrative (vezi Tabelul 3), iar  cele inactive pe teritoriul 
a 900 de comune (Tabelul 4). 

Media numărului clădirilor raportată la numărul unităților administrativ 
teritoriale la nivel național este de 2,22 - număr total de clădiri: 1,74 - număr 
de cămine culturale active și 0,48 - număr de cămine culturale inactive. 
Acest scor variază la nivel teritorial în concordanță cu numărul de clădiri 
înregistrat. Conform hărții 3, UAT-urile cu media cea mai mare de cămine 
culturale, atât active cât și inactive, sunt înregistrate în Regiunea de 
Dezvoltare Vest. Singura medie subunitară este înregistrată în Ilfov. La nivel 
de județ, conform hărții 5, cele mai mari medii ale numărului total de cămine 
culturale se înregistrează în Hunedoara (5,95), Cluj (4,31), Sălaj (3,75), Mureș 
(3,45). Din punctul de vedere al funcționalității clădirilor, cele mai mari medii 
de cămine culturale inactive se înregistrează în județele Hunedoara (1,04), 
Mehedinți (0,79), Gorj (0,77), Buzău (0,72) și Brăila (0,70), iar cele mai mici se 
înregistrează în Vaslui (0,05), Brașov (0,13) şi Harghita (0,16). 
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Harta 1. Distribuția căminelor culturale din mediul rural (comunale și filiale sătești) - 2018

Graficul 1. Comparație: numărul de cămine culturale în 1990 și în 2018

Comunale Număr totalFiliale

2668
4442

7110

2694
3671

6365

1990 2018
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Harta 2.  Distribuția geografică a UAT-urilor care nu aveau un cămin cultural în 2018
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Tabelul 2.  Distribuția clădirilor cu funcție de cămin cultural la 
nivelul Unităților Administrativ Teritoriale din mediul rural

Număr de clădiri cu 
funcție de cămin 

cultural pe teritoriul 
UAT-ului

Număr de UAT-uri Procent

0 168 6%
1 1082 38%
2 695 24%
3 388 13%
4 241 8%
5 132 5%
6 79 3%
7 33 1%
8 20 1%

Peste 9 24 1%
Total 2862 100%

Harta 3. Distribuția clădirilor cu funcție de cămin cultural în funcție de folosirea spațiilor în 
anul 2018 la nivel de regiune de dezvoltare

Tabelul 3. Distribuția căminelor culturale active la nivelul 
Unităților Administrativ Teritoriale din mediul rural

Număr de cămine 
culturale active pe 
teritoriul UAT-ului

Număr de UAT-uri Procent

0 583 20%
1 1063 37%
2 547 19%
3 280 10%
4 176 6%
5 105 4%
6 54 2%

peste 7 54 2%
Total 2862 100%

Tabelul 4. Distribuția căminelor culturale inactive la nivelul 
Unităților Administrativ Teritoriale din mediul rural

Număr de cămine 
culturale inactive pe 

teritoriul UAT-ului
Număr de UAT-uri Procent

0 1962 69%
1 605 21%
2 186 6%
3 66 2%

peste 4 43 2%
Total 2862 100%

Harta 4. Distribuția numărului mediu de cămine culturale la nivel de UAT pe regiuni de dezvoltare
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Harta 5. Distribuția numărului mediu de cămine culturale la nivel de UAT pe județe

Total număr de cămine
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4. Cartografierea infrastructurii căminelor culturale

4.1 Regiunea de dezvoltare Vest
Regiunea de Dezvoltare Vest, cu cel mai mic număr de UAT-uri rurale (281) după Regiunea București-Ilfov, 

este caracterizată de un nivel ridicat de urbanizare42, doar 38% dintre locuitori fiind rezidenți în rural. Cu 1010 
cămine culturale raportate de autorități, dintre care 85% active, regiunea Vest are 98% din populația rurală 
cu acces la cel puțin un cămin cultural pe raza UAT-ului. Județele componente au un grad foarte ridicat de 
acoperire a UAT-urilor cu cămine culturale, existând doar 5 comune fără acest tip de infrastructură în zonă. 
Cele mai ridicate procentele de sate fără cămin cultural se înregistrează în județele Caraș-Severin (29%) și 
Hunedoara (20%), fiind vorba de localități cu o medie de 100 de locuitori, situate în zone muntoase. 

Regiunea de dezvoltare Vest

Județ Arad Caraș-Severin Hunedoara Timiș Total pe regiune

Total UAT-uri cu rang de comună 68 69 55 89 281

UAT-uri cu rang de comună care au cel puțin un cămin cultural 67 68 55 86 276

UAT-uri cu rang de comună care nu au cămin cultural 1 1 0 3 5

% de UAT-uri care au cel puțin un cămin cultural / județ 99% 99% 100% 97% 98%

Cămine culturale (total pe județ) 229 197 327 257 1010

Media de cămine culturale / UAT 3,37 2,86 5,95 2,89 3,59 

Cămine culturale active (total pe județ) 191 166 270 232 859

Media de cămine culturale active / UAT 2,81 2,41 4,91 2,61 3,06 

% de cămine culturale active din nr. total de cămine culturale / județ 83% 84% 83% 90% 85%

Cămine culturale inactive (total pe județ) 38 31 57 25 151

Media de cămine culturale inactive / UAT 0,56 0,45 1,04 0,28 0,54 

% de cămine culturale inactive din nr. total de cămine culturale / județ 17% 16% 17% 10% 15%

Număr total de localități cu rang de sat 261 277 407 283 1228

Sate care au cămin cultural 229 197 327 257 1010

% de sate care au cămin cultural / total sate pe județ 88% 71% 80% 91% 82% 

Sate care n-au cămin cultural 32 80 80 26 218

% de sate care nu au cămin cultural / total sate pe județ 12% 29% 20% 9% 18% 

% populație rezidentă în mediul rural din total județ 45% 46% 25% 38% 38%

% din totalul populației 
rurale 

cu cămin cultural în UAT 98% 99% 100% 97% 98%

cu cămin cultural în satul de rezidență 90% 94% 92% 92% 92%

cu cămin cultural activ în satul de rezidență 79% 80% 82% 83% 81%

42 De exemplu, doar 25% din populația rezidentă a județului Hunedoara locuiește în mediul rural.
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4.2 Regiunea de dezvoltare Nord-Vest
Cu un grad de acoperire de 99% la nivel de UAT, regiunea de dezvoltare Nord-Vest înregistrează 

caracteristici similare cu Vest, fiind regiunea cu cele mai multe clădiri cu funcție de cămin cultural (1388) și 
cele mai multe cămine culturale active (1194). În plus, peste 81% dintre locuitori au în satul de rezidență un 
cămin cultural activ. Se disting județele Bihor, cu cele mai multe clădiri la nivel național (343), Cluj - cu cea 
mai mare medie de cămine culturale per UAT (4,31) și cele mai multe clădiri active (297), iar de cealaltă parte 
- județul Satu Mare, cu cel mai mic procent de populație rurală (73%) care are cămin cultural la nivelul UAT-
ului. Cele mai multe clădiri inactive din regiune sunt situate în județele Bihor (61) și Sălaj (42).  

Regiune de dezvoltare Nord-Vest

Județ Bihor Bistrița-
Năsăud Cluj Maramureș Satu Mare Sălaj Total pe 

regiune

Total UAT-uri cu rang de comună 91 58 75 63 59 57 403

UAT-uri cu rang de comună care au cel puțin un cămin cultural 91 58 74 63 56 57 399

UAT-uri cu rang de comună care nu au cămin cultural 0 0 1 0 3 0 4

% de UAT-uri care au cel puțin un cămin cultural / județ 100% 100% 99% 100% 95% 100% 99%

Cămine culturale (total pe județ) 343 185 323 160 163 214 1388

Media de cămine culturale / UAT 3,77 3,19 4,31 2,54 2,76 3,75 3,44 

Cămine culturale active (total pe județ) 282 166 297 131 146 172 1194

Media de cămine culturale active / UAT 3,10 2,86 3,96 2,08 2,47 3,02 2,96 

% de cămine culturale active din nr. total de cămine culturale / județ 82% 90% 92% 82% 90% 80% 86%

Cămine culturale inactive (total pe județ) 61 19 26 29 17 42 194

Media de cămine culturale inactive / UAT 0,67 0,33 0,35 0,46 0,29 0,74 0,48 

% de cămine culturale inactive din nr. total de cămine culturale / județ 18% 10% 8% 18% 10% 20% 14%

Număr total de localități cu rang de sat 430 234 416 186 212 271 1749

Sate care au cămin cultural 343 185 323 160 163 214 1388

% de sate care au cămin cultural / total sate pe județ 80% 79% 78% 86% 77% 79% 79% 

Sate care n-au cămin cultural 87 49 93 26 49 57 361

% de sate care nu au cămin cultural / total sate pe județ 20% 21% 22% 14% 23% 21% 21% 

% populație rezidentă în mediul rural din total județ 51% 63% 34% 42% 54% 61% 47%

% din totalul 
populației rurale 

cu cămin cultural în UAT 100% 100% 100% 100% 73% 100% 99%

cu cămin cultural în satul de rezidență 88% 92% 88% 93% 86% 92% 90%

cu cămin cultural activ în satul de rezidență 78% 82% 85% 81% 79% 81% 81%
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4.3 Regiunea de dezvoltare Centru
Cu doar trei UAT-uri fără cămin cultural, regiunea Centru înregistrează doar în județul Alba un scor mai 

scăzut decât media regiunii în ceea ce privește procentul de sate care au astfel de clădiri (71%). Acest 
lucru se întâmplă datorită numărului mare de localități cu rang de sat aflate în zona muntoasă a județului. 
Județul Alba înregistrează și cele mai multe sate care nu au cămine culturale (433), 56% dintre locuitorii din 
mediul rural ai acestui județ neavând acces la un cămin cultural activ în satul de rezidență. Județul Covasna 
înregistrează, la nivel național, cel mai mare procent de populație care beneficiază de cămin cultural (93%), 
iar județul Mureș înregistrează cea mai mare medie de cămine culturale active (2,93) din regiune. Regiunea 
Centru se mai distinge și prin cel mai mic procent de cămine culturale inactive (14%).

Regiune de dezvoltare Centru

Județ Alba Brașov Covasna Harghita Mureș Sibiu Total pe 
regiune

Total UAT-uri cu rang de comună 67 48 40 58 91 53 357

UAT-uri cu rang de comună care au cel puțin un cămin cultural 65 48 40 58 90 53 354

UAT-uri cu rang de comună care nu au cămin cultural 2 0 0 0 1 0 3

% de UAT-uri care au cel puțin un cămin cultural / județ 97% 100% 100% 100% 99% 100% 99%

Cămine culturale (total pe județ) 175 133 110 167 314 127 1026

Media de cămine culturale / UAT 2,61 2,77 2,75 2,88 3,45 2,40 2,87 

Cămine culturale active (total pe județ) 129 125 96 158 267 111 886

Media de cămine culturale active / UAT 1,93 2,60 2,40 2,72 2,93 2,09 2,48 

% de cămine culturale active din nr. total de cămine culturale / județ 74% 94% 87% 95% 85% 87% 86%

Cămine culturale inactive (total pe județ) 46 8 14 9 47 16 140

Media de cămine culturale inactive / UAT 0,69 0,13 0,35 0,16 0,52 0,30 0,39 

% de cămine culturale inactive din nr. total de cămine culturale / județ 26% 6% 13% 5% 15% 13% 14%

Număr total de localități cu rang de sat 608 150 116 232 441 151 1698

Sate care au cămin cultural 175 133 110 167 314 127 1026

% de sate care au cămin cultural / total sate pe județ 29% 89% 95% 72% 71% 84% 60% 

Sate care n-au cămin cultural 433 17 6 65 127 24 672

% de sate care nu au cămin cultural / total sate pe județ 71% 11% 5% 28% 29% 16% 40% 

% populație rezidentă în mediul rural din total județ 42% 28% 52% 57% 50% 34% 42%

% din totalul 
populației rurale 

cu cămin cultural în UAT 98% 100% 100% 100% 99% 100% 100%

cu cămin cultural în satul de rezidență 71% 95% 98% 91% 92% 94% 90%

cu cămin cultural activ în satul de rezidență 56% 91% 93% 86% 81% 85% 82%
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4.4 Regiunea de dezvoltare Nord-Est
Cu aproape 60% din populația județului rezidentă în mediul rural și cu cel mai mare număr de UAT-uri 

rurale (506), Nord-Est este regiunea care se remarcă prin cel mai mare număr de UAT-uri care nu au cămine 
culturale (51) și cel mai mic procent de UAT-uri care au cel puțin un cămin cultural (90%). Observăm diferențe 
între județele Suceava, Neamț, Vaslui, Botoșani cu procent de acoperire de peste 90% la nivel de UAT și 
județele Iași (77%) și Bacău (82%), care înregistrează 21 și respectiv 15 UAT-uri fără cămine culturale. Județul 
Iași are, alături de Ilfov, și cel mai mare procent de cămine culturale inactive (51%) din totalul clădirilor. O 
caracteristică generală identificată la nivelul regiunii sunt procentele mici de populație cu cămin cultural activ 
în satul de rezidență, Nord-Est înregistrând cel mai mare procent de sate care nu au clădire cu funcție de 
cămin cultural (66%), alături de regiunea Sud-Vest.

Regiune de dezvoltare Nord Est

Județ Bacău Botoșani Iași Neamț Suceava Vaslui Total pe 
regiune

Total UAT-uri cu rang de comună 85 71 93 78 98 81 506

UAT-uri cu rang de comună care au cel puțin un cămin cultural 70 66 72 75 96 76 455

UAT-uri cu rang de comună care nu au cămin cultural 15 5 21 3 2 5 51

% de UAT-uri care au cel puțin un cămin cultural / județ 82% 93% 77% 96% 98% 94% 90%

Cămine culturale (total pe județ) 144 121 105 119 174 122 785

Media de cămine culturale / UAT 1,69 1,69 1,13 1,53 1,78 1,49 1,55 

Cămine culturale active (total pe județ) 89 87 51 75 135 92 529

Media de cămine culturale active / UAT 1,05 1,21 0,55 0,96 1,38 1,07 1,05 

% de cămine culturale active din nr. total de cămine culturale / județ 62% 72% 49% 63% 78% 75% 67%

Cămine culturale inactive (total pe județ) 55 34 54 44 39 30 256

Media de cămine culturale inactive / UAT 0,65 0,48 0,58 0,56 0,40 0,05 0,51 

% de cămine culturale inactive din nr. total de cămine culturale / județ 38% 28% 51% 37% 22% 25% 33%

Număr total de localități cu rang de sat 478 309 413 341 354 440 2335

Sate care au cămin cultural 144 121 105 119 174 122 785

% de sate care au cămin cultural / total sate pe județ 30% 39% 25% 35% 49% 28% 34% 

Sate care n-au cămin cultural 334 188 308 222 180 318 1550

% de sate care nu au cămin cultural / total sate pe județ 70% 61% 75% 65% 51% 72% 66% 

% populație rezidentă în mediul rural din total județ 57% 59% 54% 64% 59% 61% 58%

% din totalul 
populației rurale 

cu cămin cultural în UAT 83% 95% 77% 97% 97% 94% 89%

cu cămin cultural în satul de rezidență 48% 58% 40% 61% 73% 51% 55%

cu cămin cultural activ în satul de rezidență 31% 41% 21% 45% 58% 40% 39%
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4.5 Regiunea de dezvoltare Sud-Est
Regiunea de dezvoltare Sud-Est are un profil asemănător cu al regiunii Nord Est, cu 685 de cămine culturale 

și cu un grad de acoperire al căminelor culturale active la nivel de UAT de 74%. Plecând de la scorurile medii 
înregistrate la nivelul regiunii pe dimensiunile analizate, se disting județele Constanța, cu 119 clădiri active din 
cele 136 de clădiri cu funcție de cămin cultural, și Buzău – cu cele mai multe clădiri inactive (59) și cele mai 
multe sate care au pe raza comunității acest tip de infrastructură (179). Procentul de locuitori care au cămin 
cultural activ în satul de rezidență este de doar 41% în județul Vrancea și 43% în Buzău. 

Regiune de dezvoltare Sud Est

Județ Brăila Buzău Constanța Galați Tulcea Vrancea Total pe 
regiune

Total UAT-uri cu rang de comună 40 82 59 61 46 68 356

UAT-uri cu rang de comună care au cel puțin un cămin cultural 40 80 59 56 44 61 340

UAT-uri cu rang de comună care nu au cămin cultural 0 2 0 5 2 7 16

% de UAT-uri care au cel puțin un cămin cultural / județ 100% 98% 100% 92% 96% 90% 96%

Cămine culturale (total pe județ) 99 179 136 77 88 106 685

Media de cămine culturale / UAT 2,48 2,18 2,31 1,25 1,91 1,56 1,92 

Cămine culturale active (total pe județ) 71 120 119 60 67 69 506

Media de cămine culturale active / UAT 1,78 1,46 2,02 0,97 1,46 1,01 1,42 

% de cămine culturale active din nr. total de cămine culturale / județ 72% 67% 88% 78% 76% 65% 74%

Cămine culturale inactive (total pe județ) 28 59 17 17 21 37 179

Media de cămine culturale inactive / UAT 0,70 0,72 0,29 0,28 0,46 0,54 0,50 

% de cămine culturale inactive din nr. total de cămine culturale / județ 28% 33% 13% 22% 24% 35% 26%

Număr total de localități cu rang de sat 124 455 182 177 129 323 1390

Sate care au cămin cultural 99 179 136 77 88 106 685

% de sate care au cămin cultural / total sate pe județ 80% 39% 75% 44% 68% 33% 49% 

Sate care n-au cămin cultural 25 276 46 100 41 217 705

% de sate care nu au cămin cultural / total sate pe județ 20% 61% 25% 56% 32% 67% 51% 

% populație rezidentă în mediul rural din total județ 37% 61% 32% 45% 53% 64% 47%

% din totalul 
populației rurale 

cu cămin cultural în UAT 100% 99% 100% 90% 96% 91% 96%

cu cămin cultural în satul de rezidență 96% 60% 93% 65% 84% 56% 72%

cu cămin cultural activ în satul de rezidență 77% 43% 86% 53% 67% 41% 58%
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4.6 Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia
La nivelul județelor din Sud Muntenia, regiunea cu cel mai mare procent (60%) de populație rezidentă 

în mediul rural, apar variații consistente, atunci când sunt comparate din punctul de vedere al numărului 
de cămine culturale, profilându-se două grupe de județe: Giurgiu, Călărași, Teleorman şi Ialomița - cu valori 
scăzute și Argeș, Dâmbovița și Prahova - cu valori mai ridicate. De exemplu, mediile cele mai scăzute, aproape 
unitare, de clădiri la nivel de UAT se află în județele Giurgiu (1,04) și Teleorman (1,08), care înregistrează și 
cele mai puține filiale (Giurgiu - 13 și Teleorman - 17), iar cele mai mari scoruri medii din regiune sunt în Argeș 
(1,98), Dâmbovița (1,74) și Prahova (1,73). Călărași are cel mai mare procent de clădiri inactive (45%) la nivelul 
regiunii, iar Giurgiu are cel mai scăzut procent de locuitori care au cămin cultural în unitatea administrativ-
teritorială (80%). 

Regiune de dezvoltare Sud Muntenia

Județ Argeș Călărași Dâmbovița Giurgiu Ialomița Prahova Teleorman Total pe 
regiune

Total UAT-uri cu rang de comună 95 50 82 51 59 90 92 519

UAT-uri cu rang de comună care au cel puțin un cămin cultural 88 43 81 40 56 87 83 478

UAT-uri cu rang de comună care nu au cămin cultural 7 7 1 11 3 3 9 41

% de UAT-uri care au cel puțin un cămin cultural / județ 93% 86% 99% 78% 95% 97% 90% 92%

Cămine culturale (total pe județ) 188 65 143 53 85 159 99 792

Media de cămine culturale / UAT 1,98 1,30 1,74 1,04 1,44 1,73 1,08 1,53 

Cămine culturale active (total pe județ) 140 36 95 34 62 127 69 563

Media de cămine culturale active / UAT 1,47 0,72 1,16 0,67 1,05 1,41 0,75 1,08 

% de cămine culturale active din nr. total de cămine culturale / județ 74% 55% 66% 64% 73% 80% 70% 71%

Cămine culturale inactive (total pe județ) 48 29 48 19 23 32 30 229

Media de cămine culturale inactive / UAT 0,52 0,58 0,59 0,37 0,39 0,36 0,33 0,44 

% de cămine culturale inactive din nr. total de cămine culturale / județ 26% 45% 34% 36% 27% 20% 30% 29%

Număr total de localități cu rang de sat 557 148 348 161 123 402 230 1969

Sate care au cămin cultural 188 65 143 53 85 159 99 792

% de sate care au cămin cultural / total sate pe județ 34% 44% 41% 33% 69% 40% 43% 40% 

Sate care n-au cămin cultural 369 83 205 108 38 243 131 1177

% de sate care nu au cămin cultural / total sate pe județ 66% 56% 59% 67% 31% 60% 57% 60% 

% populație rezidentă în mediul rural din total județ 54% 64% 71% 71% 56% 51% 68% 60%

% din totalul 
populației rurale 

cu cămin cultural în UAT 92% 81% 99% 80% 93% 96% 91% 92%

cu cămin cultural în satul de rezidență 54% 66% 60% 50% 83% 53% 61% 59%

cu cămin cultural activ în satul de rezidență 43% 39% 43% 35% 61% 46% 45% 44%
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4.7 Regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia
Sud-Vest Oltenia este regiunea care înregistrează cel mai mic număr de cămine culturale (650), cu excepția 

Regiunii București-Ilfov. Tot aici întâlnim și cel mai mare procent de sate care nu au cămin cultural (66%). Cele 
mai multe cămine culturale inactive se găsesc în Dolj (60). La polul opus aflându-se județul Vâlcea, cu 30 de 
cămine inactive, 77% dintre căminele culturale fiind active. Singurul județ în care toate UAT-urile au cel puțin 
un cămin cultural este Mehedinți, județ care înregistrează și cea mai mare medie de cămine culturale la nivel 
de UAT (2,39) din regiune. În ceea ce privește populația, cele mai scăzute procente de locuitori ai mediului 
rural care au cămin cultural în satul de rezidență se înregistrează în Vâlcea (41%) și Dolj (45%). 

Regiune de dezvoltare Sud Vest Oltenia

Județ Dolj Gorj Mehedinți Olt Vâlcea Total pe regiune

Total UAT-uri cu rang de comună 104 61 61 104 78 408

UAT-uri cu rang de comună care au cel puțin un cămin cultural 95 57 61 93 68 374

UAT-uri cu rang de comună care nu au cămin cultural 9 4 0 11 10 34

% de UAT-uri care au cel puțin un cămin cultural / județ 91% 93% 100% 89% 87% 92%

Cămine culturale (total pe județ) 145 111 146 116 132 650

Media de cămine culturale / UAT 1,39 1,82 2,39 1,12 1,69 1,59 

Cămine culturale active (total pe județ) 85 64 98 81 102 430

Media de cămine culturale active / UAT 0,82 1,05 1,61 0,78 1,31 1,05 

% de cămine culturale active din nr. total de cămine culturale / județ 59% 58% 67% 70% 77% 66%

Cămine culturale inactive (total pe județ) 60 47 48 35 30 220

Media de cămine culturale inactive / UAT 0,58 0,77 0,79 0,34 0,38 0,54 

% de cămine culturale inactive din nr. total de cămine culturale / județ 41% 42% 33% 30% 23% 34%

Număr total de localități cu rang de sat 359 375 327 351 528 1940

Sate care au cămin cultural 145 111 146 116 132 650

% de sate care au cămin cultural / total sate pe județ 40% 30% 45% 33% 25% 34% 

Sate care n-au cămin cultural 214 264 181 235 396 1290

% de sate care nu au cămin cultural / total sate pe județ 60% 70% 55% 67% 75% 66% 

% populație rezidentă în mediul rural din total județ 48% 55% 53% 61% 56% 54%

% din totalul 
populației 
rurale 

cu cămin cultural în UAT 90% 93% 100% 92% 89% 92%

cu cămin cultural în satul de rezidență 66% 45% 62% 58% 41% 56%

cu cămin cultural activ în satul de rezidență 49% 30% 45% 46% 32% 41%













4.8 Regiunea de dezvoltare București-Ilfov
Regiunea de dezvoltare București-Ilfov are o populație rurală de doar 10% din total. Din cele 32 de UAT-

uri cu rang de comună, 18 unități au cel puțin un cămin cultural. Dintre cele 29 de cămine culturale raportate 
17 sunt active, media de cămine culturale la nivel de UAT, fiind subunitară în cazul acestui județ (0,91).

Regiune de dezvoltare București-Ilfov

Județ Ilfov

Total UAT-uri cu rang de comună 32

UAT-uri cu rang de comună care au cel puțin un cămin cultural 18

UAT-uri cu rang de comună care nu au cămin cultural 14

% de UAT-uri care au cel puțin un cămin cultural / județ 56%

Cămine culturale (total pe județ) 29

Media de cămine culturale / UAT 0,91 

Cămine culturale active (total pe județ) 17

Media de cămine culturale active / UAT 0,53 

% de cămine culturale active din nr. total de cămine culturale / județ 59%

Cămine culturale inactive (total pe județ) 0,38 

Media de cămine culturale inactive / UAT 12

% de cămine culturale inactive din nr. total de cămine culturale / județ 41%

Număr total de localități cu rang de sat 90

Sate care au cămin cultural 29

% de sate care au cămin cultural / total sate pe județ 32% 

Sate care n-au cămin cultural 61

% de sate care nu au cămin cultural / total sate pe județ 68% 

% populație rezidentă în mediul rural din total județ 10%

% din totalul 
populației rurale 

cu cămin cultural în UAT 43%

cu cămin cultural în satul de rezidență 43%

cu cămin cultural activ în satul de rezidență 26%
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5. Distribuția căminelor culturale în funcție  
de caracteristicile UAT-urilor

Numărul mediu de cămine culturale variază și în funcție de o serie de 
caracteristici geografice, naturale și economice. Din punct de vedere 
geografic, am observat în cadrul analizei cartografice faptul că la nivelul 
regiunilor cu județe care au în componență şi localități montane au 
apărut diferențe în ceea ce privește distribuția clădirilor la nivel de UAT și 
accesul direct al populației. Pentru a aprofunda acest aspect, am realizat o 
analiză a mediei căminelor culturale în funcție de tipul de relief al unităților 
administrativ-teritoriale. Astfel, mediile clădirilor cu funcții de cămine culturale 
au valori peste media națională în cazul UAT-urilor aflate în zone de munte 
(2,78 - număr total de cămine, 2,29 - număr de cămine culturale active), în 
timp ce numărul mediu de cămine culturale din zonele de câmpie și deltă se 
află sub scorul mediu la nivel național.

În ceea ce privește accesul la infrastructura rutieră, media numărului 
de cămine culturale este influențată de calitatea drumului principal la care 
are acces localitatea. Astfel, valorile cele mai scăzute sunt întâlnite în cazul 
localităților care au acces doar la un drum comunal (1,91) sau un drum 
județean (2,18), iar cele mai ridicate sunt întâlnite în cazul localităților care 
au acces la autostrăzi (2,74). 

În ceea ce privește UAT-urile aflate în zone defavorizate natural43, media 
numărului de clădiri cu funcție de cămin cultural este semnificativ mai 
scăzută în cazul localităților aflate în zone afectate de constrângeri naturale 
semnificative (1,63) și în zone afectate de constrângeri naturale specifice 
(1,85). Medii scăzute ale numărului căminelor culturale active se înregistrează 
și în comunele cu scăderi ale populaţiei de peste 30% în intervalul 1991– 
2012 (1,58) și în localități aflate în acele zone lipsite de oraşe pe o rază de 
circa 25-30 km (1,69).
Tabelul 5. Variația mediei căminelor culturale la nivel de UAT, în funcție de 
relief

Tip de relief Nr de UAT-uri
Număr mediu 

de cămine 
culturale

Număr mediu 
de cămine 

culturale active

Număr mediu 
de cămine 
culturale 
inactive

Munte 543 2,78 2,29 0,49 

Deal și podiș 1467 2,36 1,84 0,52 

Câmpie 846 1,63 1,22 0,41 

Deltă 6 1,33 1,00 0,33 

Nivel național 2862 2,22 1,74 0,48 

Tabelul 6. Variația mediei căminelor culturale la nivel de UAT, în funcție de accesul la infrastructură rutieră, apartenența de o zonă metropolitană / centru de 
creștere. 43

Acces la drumuri Nr. de UAT-uri Număr mediu de cămine 
culturale

Număr mediu de cămine 
culturale active

Medie cămine culturale 
inactive

Autostrăzi 109 2,74 2,23 0,51 
Drumuri naționale 1375 2,24 1,75 0,50 
Drumuri județene 1320 2,18 1,71 0,47 
Drumuri comunale 58 1.91 1.52 0,40 

Prezența în zone metropolitane Nr. de UAT-uri Număr mediu de cămine 
culturale

Număr mediu de cămine 
culturale active

Medie cămine culturale 
inactive

Se află într-o zonă metropolitană 189 2,5 2,1 0,4 
Nu se află într-o zonă metropolitană 2673 2,2 1,7 0,5 

Centre de creștere Nr. de UAT-uri Număr mediu de cămine 
culturale

Număr mediu de cămine 
culturale active

Medie cămine culturale 
inactive

Se află într-un centru de creștere 40 3,15 2,3 0,85
Nivel național 2862 2,22 1,74 0,48

43 Definite conform Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA)
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Tabelul 7. Variația mediei căminelor culturale ale UAT-urilor aflate în zone defavorizate natural

Nr. de UAT-uri Număr mediu de 
cămine culturale

Număr mediu de 
cămine culturale active

Medie cămine culturale 
inactive

Localități din zonele montane defavorizate 578 2,70 2,23 0,47

Localități din zonele afectate de constrângeri naturale semnificative 703 1,63 1,24 0,39

Localități din zonele afectate de constrângeri naturale specifice 20 1,85 1,55 0,3

Comune cu scăderi ale populației de peste 30% în intervalul 1991– 2012 325 2,05 1,58 0,47

Cele 17 zone lipsite de orașe pe o rază de circa 25-30 km 432 2,31 1,69 0,61

Nivel național 2862 2,22 1,74 0,48

6. Concluzii
Căminele culturale sunt elemente de infrastructură răspândite la nivelul 

unităților administrativ-teritoriale din mediul rural, 94% dintre acestea având 
cel puțin o astfel de clădire pe raza localității. În comparație cu anul 1990, 
numărul de cămine culturale a scăzut cu 771 de unități la nivel național, în 
ciuda programelor de investiții cu fonduri nerambursabile pe care administrațiile 
publice le-au avut la dispoziție în ultimii 20 de ani [#investiții]

În ceea ce privește funcționalitatea și folosirea acestor clădiri, spațiile 
active, care au fost folosite cel puțin o dată în cursul anului 2018, reprezintă 
78% din totalul căminelor culturale și sunt distribuite pe teritoriul a 2279 de 
unități administrative. Peste 20% dintre UAT-uri nu au avut un cămin activ 
în 2018. 

Analiza corelativă a dimensiunilor rezultate a arătat existența unor 
diferențe semnificative la nivelul regiunilor de dezvoltare și conturarea a 
două grupe cu caracteristici similare. Astfel, dacă în cadrul analizei la nivel 
de UAT (comună) nu s-au înregistrat diferențe semnificative între procentele 
de localități care au cel puțin un cămin cultural, în cazul analizei la nivel de 
sat apar decalaje semnificative între cele două grupe: regiunile Vest (82%), 
Nord-Vest (79%) și Centru (60%), pe de o parte, și Sud Vest Oltenia (34%), 
Nord Est (34%), Sud Muntenia (40%), Sud-Est (49%), pe de altă parte. Aceeași 
grupare a regiunilor poate fi observată și în ce privește evoluția cheltuielilor 
pentru cultură pe cap de locuitor în ultimele două decenii, în special începând 
cu 2007. [#buget_cultură]

7. Anexe
Tabelul 8. Frecvența căminelor la nivel de UAT, în funcție de mărimea localității

Număr cămine / tip comune în funcție de populație 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total

până la 1.500 12 124 83 41 37 16 9 6 4 1 1 334

între 1.501 și 3.000 64 509 273 157 86 60 28 10 6 5 3 1201

între 3.001 și 5.000 60 326 223 132 82 40 27 15 7 4 3 2 2 1 924

între 5.001 și 10.000 26 115 112 54 34 16 14 2 3 1 1 378

între 10.001 și 25.000 6 8 4 4 2 1 25

Total 168 1082 695 388 241 132 79 33 20 11 7 2 3 1 2862
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 Infrastructura fizică a așezămintelor culturale din mediul rural

1. Introducere și metodologie
Informațiile prezentate în această secțiune contribuie la contextualizarea 

datelor cantitative referitoare la distribuția, activitatea căminelor, 
investițiile și resursele umane alocate domeniului culturii în spațiul rural. În 
acest sens este urmărită una din coordonatele esențiale privitoare la viața 
culturală din mediul rural: spațiul fizic concret al instituției așezământului 
cultural și al desfășurării evenimentelor culturale.

Aceste detalii sunt cu atât mai importante cu cât pentru ultimii 20 
de ani există puține studii sistematice cu privire la infrastructura fizică 
a așezămintelor culturale din mediul rural1. Astfel, chiar dacă în ultimii 
15 ani au fost realizate investiții considerabile în infrastructura culturală 
rurală [#investiții], cel puțin prin intermediul fondurilor nerambursabile, 
informațiile despre starea actuală a căminelor culturale nu sunt centralizate 
și nici ușor accesibile.

Având în vedere precaritatea datelor menționate anterior, această 
componentă a studiului are un caracter exploratoriu. În acest sens, 
principala metodă de cercetare folosită a fost observația directă, atât 
participativă, cât și non-participativă.

Astfel, am vizitat 75 de cămine culturale din 44 de UAT-uri, din 21 
județe, acoperind 6 din cele 8 regiuni de dezvoltare (Est, Nord-Est, Nord-
Vest, Centru, Sud și Sud-Est). Totodată, am participat la desfășurarea a 21 
evenimente / activități culturale desfășurate în cadrul căminelor vizitate 
sau cu implicarea personalului căminelor culturale.

Am selectat cazurile în baza mai multor criterii: acoperirea geografică a 
regiunilor de dezvoltare, numărul de clădiri din UAT / sat, distanța comunei 
față de cel mai apropiat oraș, activitatea desfășurată în cadrul căminului 
cultural – așa cum a reieșit din contactele cu reprezentanți ai Administrației 
Publice Locale (APL) sau cu responsabilii de activități culturale -, evenimente 
documentate, dimensiunea localității (populație), conveniență (localitatea 
a fost în proximitatea unei comune incluse deja în analiză).

1 Carmen Croitoru, Anda Becuț (coord.) Barometrul de Consum Cultural 2015. Preferințe, 
practici, tendințe, București, INCFC, Editura Pro Universitaria, 2016, https://www.culturadata.
ro/wp-content/uploads/2018/07/Barometrul-de-Consum-Cultural-2015.pdf; Marcel Ionescu-
Heroiu, Sebastian Burduja, Marius Cristea, Ciprian Moldovan, Raularian Rusu, Titus Man, 
Andreea China, Radoslaw Czapski și Antonio Nunez, „Ghid de investiții pentru proiecte locale: 
Drumuri comunale și infrastructură socială”, World Bank Group, 2015; Ilie Bădescu, Ozana 
Cucu-Oancea, Gheorghe Şişeştean, „Tratat de sociologie rurală”, Editura Mica Valahie, 
București, 2011; Centrul pentru Studii și Cercetări în Domeniul Culturii, „Instituția căminului 
cultural – o vedere de ansamblu”, București, 2005; Ligia Elena Rizea, „Evoluția Așezămintelor 
Culturale din Județul Vâlcea – cămine culturale și case de cultură în perioada de tranziție, 
1990-2000”, Râmnicu Vâlcea: Editura Almarom, 2003.

Instrumentul principal de cercetare folosit a fost fișa de observație a 
spațiului așezământului cultural (FOAC). Aceasta a fost structurată în jurul 
unor teme generale referitoare la accesul publicului la instituția căminului, 
identitatea / recunoașterea căminului, nivelul de întreținere exterioară 
și interioară a clădirii, dotarea căminului, precum și compartimentarea 
spațiului interior și amenajarea celui exterior. În această manieră au fost 
luate în calcul pe de-o parte atribute structurale ale clădirilor, relativ greu 
de modificat, precum poziționarea geografică în localitate și în relație cu 
alte instituții din comună / sat, compartimentarea spațiului interior. Pe de 
altă parte, am luat în considerare și aspecte ce țin de activitatea umană 
ce implică localul așezământului cultural:  semnalizarea căminului cultural 
în spațiul public, întreținerea, dotarea, precum și reorganizarea spațiului 
căminului pentru destinații alternative.

Pe lângă fișa de observație, pentru această secțiune am colectat date 
și cu ajutorul interviului semi-structurat și al fotografiei documentare. 
De asemenea, au fost aduse completări și din informațiile colectate cu 
ajutorul fișei de observație a evenimentelor la care am participat, informații 
care ne-au oferit o imagine mai clară și mai practică despre cum este 
folosit spațiul căminului cultural. Ulterior, aceste resurse au fost procesate 
folosind analiza calitativă de conținut.

Scopul acestei secțiuni este o explorare și o aprofundare a situației din 
teren a căminelor culturale. Așadar, datele colectate pentru acest capitol 
vor fi interpretate în mare măsură într-o manieră calitativă, iar argumentele 
exprimate în termeni cantitativi indică doar potențiale tendințe la nivel 
național.
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1.1 Tipuri de așezăminte culturale vizitate
Rețeaua așezămintelor culturale din mediul rural include mai multe tipuri de instituții, cele mai numeroase fiind căminele culturale. Astfel, așa cum 

poate fi observat în tabelul 1, cele 75  de așezăminte culturale vizitate în perioada iulie-noiembrie 2019 au inclus în cea mai mare parte cămine culturale, 
case de cultură, centre culturale și centre multifuncționale și ne-au permis o clasificare minimală a situațiilor întâlnite.  
Tabelul 1. Tipurile de așezăminte culturale din mediul rural vizitate / identificate

Tip Prezență Detalii

Căminul cultural Cel mai des întâlnit
De obicei are o sală de spectacol / evenimente, cu scenă și mobilier pentru spectatori. În funcție de dimensiunea clădirii, căminele sunt 
prevăzute și cu alte încăperi: bucătărie, depozit, birou, sală de repetiții. Tipul clădirii variază de la construcții realizate în primele decenii 
ale secolului XX, până la clădiri noi, finalizate în ultimii cinci ani.

Casa de cultură Număr redus Prezentă cu precădere în comunele cu resurse financiare mai mari sau care sunt foarte apropiate geografic de orașe, având caracteristici 
similare mediului urban. 

Centrul cultural Număr redus De obicei aceste așezăminte sunt în clădiri construite recent, păstrează rolul instituției căminului cultural în comunitate, dar includ și 
dotări și / sau compartimentări noi, mai moderne. 

Centrul multifuncțional 
sătesc Număr redus Clădiri construite recent. Nu sunt destinate în mod special pentru activități culturale, nu au o sală de spectacol, ci o cameră pretabilă 

pentru conferințe / întâlniri ale cetățenilor din comunitate, în număr relativ mic (20-30).

Sala de spectacol Număr redus 

Prezentă de obicei acolo unde căminul cultural nu are un sediu propriu. Este inclusă într-o altă instituție sau este o clădire de sine 
stătătoare. În unele cazuri aceasta este configurația inițială – căminul este o sală din primărie dotată cu scenă, scaune și aparatură de 
sonorizare și de iluminare; în alte cazuri, lipsa infrastructurii culturale adecvate, combinată cu nevoia unui spațiu pentru activități culturale, 
a dus la amenajarea unei săli cu rol de cămin cultural în cadrul altor instituții precum școala.

Sala polivalentă Foarte rară Întâlnită într-un singur caz, într-o comună cu resurse financiare considerabile și sponsori privați care întrețin mai multe echipe sportive din 
localitate. Sala nu are un program cultural propriu, dar reprezintă spațiul de referință din localitate pentru organizarea evenimentelor culturale.

Universitatea populară Foarte rară Acest tip de instituție adună meșteșugari și artiști populari din localitate, care conduc cursuri pentru cetățeni de toate vârstele, tabere 
artistice pentru copii, precum și evenimente de natură muzeală și expozițională.

2. Rezultate

2.1 Poziționare și accesibilitate
Dintre căminele vizitate, majoritatea sunt poziționate în centrul sau în 

apropiere de centrul satului, deseori în proximitatea altor instituții, precum 
școala, biblioteca, biserica, primăria și, în unele cazuri, lângă un magazin sau 
local. De obicei, această amplasare coincide și cu deschiderea către drumul 
principal care traversează localitatea, de cele mai multe ori asfaltat și ușor 
practicabil. Așezarea căminelor le oferă, așadar, vizibilitate și accesibilitate, 
definindu-le ca puncte de reper ale localității. Mai mult, așa cum raporta și 
Ligia Rizea în 20032, poziția favorabilă a căminelor în sate le-a făcut să fie 
atractive pentru investiții private în special pentru transformarea în baruri / 
discoteci, mai ales în primii ani după 1989.

2 Ligia Elena Rizea, „Evoluția Așezămintelor Culturale din Județul Vâlcea – cămine culturale și case 
de cultură în perioada de tranziție, 1990-2000”, Râmnicu Vâlcea: Editura Almarom, 2003, p. 7.

Apropierea de alte instituții precum școala, biblioteca, biserica sau 
primăria poate favoriza, de asemenea, o colaborare mai facilă între aceste 
instituții. De exemplu, în satul Poienărei din județul Argeș, unde căminul 
cultural a organizat Ziua fiilor satului, festivitatea a început cu un hram la 
biserică și s-a continuat peste stradă, în cămin și în piața publică din centrul 
satului, cu un eveniment culinar și un spectacol de muzică și dans popular. 
Apropierea dintre cele două instituții a făcut ca trecerea de la prima parte a 
evenimentului la a doua să fie fluidă și să implice efort minim atât din partea 
organizatorilor cât și a participanților (Fotografiile 1 și 2). 

Proximitatea nu este însă o garanție a colaborării dintre cămin și alte 
instituții publice, așa cum am putut observa în comuna Șeica Mică din 
județul Sibiu, unde căminul și școala fac parte din aceeași clădire, comunică 
printr-o sală de clasă vecină cu sala de festivități și împart o curte comună 
(Fotografiile 3 și 4). Cu toate acestea, în afară de administrarea comună 
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a spațiului, activitatea școlii și cea a căminului se intersectează foarte rar: atât referentul 
responsabil de cămin, cât și secretara școlii susțin că singurele momente în care elevii folosesc 
căminul cultural sunt la serbările de deschidere sau închidere de an școlar sau de Crăciun, 
atunci când vremea nu permite desfășurarea acestor evenimente în aer liber.

Pe de altă parte, proximitatea geografică a căminului cultural față de alte instituții poate 
favoriza și alegerea administrației locale de a renunța la personalul dedicat culturii, considerând 
că angajați ai celorlalte instituții publice din apropiere pot prelua și responsabilitatea căminului. 
Așa cum se poate observa în capitolul privitor la resursele umane ale căminelor culturale, 19% 
(544) dintre comunele din România au bibliotecari ca responsabili de cămin, iar în 39 de cazuri 
(1,3%) cel puțin un cămin din comună este în responsabilitatea unui cadru didactic. Unul din 
motivele pentru care această situație este mai frecventă în cazul bibliotecarilor este și faptul 
că există numeroase situații în care biblioteca este situată în clădirea căminului cultural. În 
acest context, bibliotecarul prezent constant în clădirea împărțită de cele două instituții preia 
și responsabilitatea căminului cultural: „M-am angajat la 29 de ani aici, inițial ca bibliotecar și 
mi s-a atribuit și administrarea căminelor «că tot ești toată ziua la bibliotecă și ai și repetiții 
cu copiii în ansamblurile populare, primești cheile de la toată locația și o administrezi»”.  
(I., bibliotecar, referent cultural și instructor de dans, jud. Sibiu). Deși profilul profesional și 
însăși tipologia stipulată prin legile speciale sunt diferite, aceste reducții de atribuții sunt foarte 
frecvente în mediul rural.

Dincolo de aspectele practice ale poziționării căminelor în localitate, apropierea de centrul 
satului și de celelalte instituții ale administrației locale sugerează că statutul căminului cultural 
este unul de instituție publică importantă în viața comunității și care reprezintă un punct de 
reper nu doar fizic, experiențial, ci și la nivel simbolic. Așa cum descrie un administrator public 
din Brașov, căminul cultural din localitate reprezintă un reper al vieții sale sociale în comunitate, 
un punct central pentru experiențele majore în viață: „Căminul a fost tot timpul cumva în centru 
și în jurul lui s-au desfășurat mai toate evenimentele. […] Eu am venit prima dată cu prietenii 
când eram adolescent și m-a luat o fată la dans. Are un rol important că vii o dată la un bal, 
la distracție, după aceea vii la nuntă, tot aici ajungi la un spectacol de cultură. Adică e așa, 
în jurul persoanei, de-a lungul întregii vieți. S-au organizat inclusiv pomeni, așa că... de la un 
capăt la celălalt.” (A, com. Cristian, jud. Brașov). Acest lucru este ilustrat și de către unii dintre 
responsabilii de cămin intervievați când discută despre activitățile culturale care pornesc de la 
cămin: „De Crăciun, în fiecare an ne strângem în fața căminului, că e în centrul satului, și în seara 
de Ajun cântăm colinde. Vin bărbații cu termosul cu țuică fiartă, femeile cu coșul cu covrigi, 
mere, portocale și cântăm colinde pe trepte, acolo, după care mai colindăm la case prin sat.” 
(C., referent cultural, com. Corbi, jud. Argeș). 

În ceea ce privește accesibilitatea, aceasta este înlesnită de cele mai multe ori de poziția 
căminului cultural în localitate și de avantajele pe care această poziție le aduce: deschidere 
directă către drumul principal ce traversează localitatea în cele mai multe cazuri, distanță 
mică de la mijlocul de transport în comun, acolo unde există. Pe de altă parte, doar puțin peste 
jumătate din căminele vizitate sunt prevăzute cu o rampă pentru accesul persoanelor în scaun 
rulant. Dintre aceste cămine, o mică parte sunt dotate și în interior pentru a facilita utilizarea 
clădirii de către persoane cu dizabilități (Fotografia 5). Clădirile care prezintă dotări în acest sens 
sunt mai degrabă cele renovate și / sau dotate recent.

Foto 1 și 2. Satul Poienărei, com. Corbi, jud. Argeș, Ziua 
fiilor satului: sus, spațiul din fața căminului; jos, căminul 

văzut de lângă intrarea în biserică

Foto 3. Com. Șeica Mică, jud. Sibiu. Vedere din sala de clasă 
a școlii în sala de festivități a căminului. 
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2.2 Identificare
Cele mai multe dintre căminele culturale vizitate nu sunt semnalate pe drumul din 

localitate – în fapt, doar în unul din cele 75 de cazuri există un indicator pe drumul public către 
cămin. O mare parte (45) dintre clădirile incluse în cercetare nu sunt semnalate ca instituții de 
cultură nici pe clădire, chiar dacă uneori este prezent steagul românesc sau stema României. 
O parte dintre cămine au un panou pe frontonul clădirii, care conține de obicei denumirea de 
„cămin cultural” și uneori și simboluri naționale și locale – steagul, stema României, stema 
comunei. Din așezămintele vizitate, am putut distinge un format relativ standardizat pentru 
un astfel de panou informativ (Fotografiile 6 și 7), însă acesta nu era tot timpul folosit, cu 
atât mai puțin în situațiile în care căminul era vechi și nerecondiționat recent (Fotografia 8).

OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 
culturale prevede că un cămin cultural poate „purta numele uneia dintre personalitățile 
istoriei și culturii naționale sau locale.”3 Astfel, unele cămine poartă numele unei personalități 
naționale sau locale, însă numărul acestor cămine este relativ redus. În majoritatea cazurilor 
este vorba despre personalități locale – fii ai satului – din diverse domenii de activitate: preoți, 
scriitori, artiști plastici sau vocali. Acesta poate fi considerat un mod de prezervare a memoriei 
și identității locale, de promovare a operei și activității culturale din localitate, precum și de 
celebrare și recunoaștere a fiilor satului. În cazul personalităților naționale, sunt alese atât 
nume de rezonanță pentru folclorul românesc (Maria Lătărețu, Sabin Drăgoi), cât și nume cu 
relevanță istorică (Mihai Viteazul, Simion Bărnuțiu). Căminul cultural este astfel apropriat de 
comunitate și conectat la patrimoniul imaterial al acesteia, dar și la cel național.

Uneori numele așezământului cultural păstrează detalii din istoria locală fără a face însă 
referire la personalități, ci mai degrabă la organizarea comunitară anterioară a localității. Un 
exemplu în acest sens este „Sala Mare”, un cămin dintr-o comună a județului Brașov care, 
potrivit unui reprezentant al autorităților locale, a fost construit odată ce comunitatea locală 
a crescut și căminul cultural inițial (Sala Mică) a devenit neîncăpător: „Se numește Sala Mare 
ca diferită de Sala Mică, adică fostul cămin care ținea loc de sală de nunți. Apoi comunitatea 
a crescut și a apărut și nevoia unui spațiu mai mare.”(A., com. Cristian, jud. Brașov).

Un alt detaliu de remarcat este faptul că, deseori, bibliotecile și, mai rar, muzeele care 
sunt prezente în clădirea căminului cultural sunt semnalate separat pe clădire, și de multe ori 
poartă numele unui reprezentant al culturii / istoriei locale sau naționale. Acest detaliu este 
important pentru că în unele cazuri doar biblioteca sau doar muzeul respectiv preia numele 
unui artist local, căminul cultural neprimind o astfel de identitate.

2.3 Întreținere exterioară / interioară
Din datele prezentate în capitolul referitor la finanțare și investiții rezultă că în perioada 

1999-2018, din totalul național de 6365 de cămine culturale, au fost renovate / modernizate 
18% (1175) prin diferite programe de finanțare – PNDR, PNDL, FRDS – și 11% (727) au fost 
dotate, în special prin programul PNDR.  Deci, aproape o cincime din așezămintele culturale 
la nivel național au fost renovate în ultimele două decenii doar din finanțări nerambursabile. 

3 OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, Capitolul II,  
Art. 5, Alin. 3, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022

Foto 6. Căminul cultural din com. Blejoi, jud. Prahova. 

Foto 4. Com. Șeica Mică, jud. Sibiu. Curtea comună; în 
stânga - școala, în față - căminul cultural.

Foto 5. Cămin cultural cu rampă de acces pentru persoane 
în scaun rulant, com. Măgurele, jud. Prahova
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În acest context, datele din cercetarea calitativă aduc nuanțări ce completează imaginea 
infrastructurii culturale rurale. În funcție de aceste informații colectate cu ajutorul fișelor de 
observație a spațiului căminului am clasificat clădirile căminelor culturale vizitate după nivelul 
de întreținere exterioară și interioară. Astfel, au rezultat următoarele categorii de clădiri, 
detaliate pe baza cazurilor documentate:

• clădiri în stare avansată de degradare.

• clădiri în stare de degradare

• clădiri în stare degradare, dar în curs de renovare

• clădiri întreținute constant

• clădiri renovate în ultimii 5-10 ani 

• clădiri noi

2.3.1 Clădiri în stare avansată de degradare 

Căminul cultural din satul Hălmeag, comuna Șercaia, județul Brașov este alipit școlii, cu 
acces direct din drumul principal care străbate satul. La exterior se pot observa porțiuni 
de tencuială crăpate și desprinse în întregime de pe ziduri, în jurul acestor zone fiind 
semne de igrasie / infiltrații de apă. Acoperișul este din țiglă ceramică veche înnegrită, 
iar pe zidul dinspre drum se găsește o placă metalică neagră, pe care este scris cu litere 
albe, aproape șterse, „Căminul Cultural”. Pe zidurile exterioare din spate se observă urme 
similare de infiltrații ale apei și igrasie, precum și o ușă din lemn aproape dezmembrată ce 
nu se mai poate închide și vegetație spontană înaltă ce acoperă o parte din perete. Ușa 
dublă de la intrare este încuiată cu un lacăt, partea din dreapta are o gaură acoperită 
rudimentar cu un placaj bătut în cuie, iar tocul este desprins și depărtat de perete pe 
porțiuni considerabile Deși ferestrele sunt deschise, înăuntru se simte miros de mucegai 
de la intrare, iar pe ziduri, în mai multe zone, se observă urme de la infiltrațiile apei. 
Responsabilul căminului explică, de asemenea, că există probleme cu acoperișul, însă 
pentru moment „nu am avut fonduri de reparații așa majore” (I., viceprimar). În unele zone, 
zidurile prezintă șanțuri înguste prin care trec firele de curent electric, recent înlocuite, dar 
neacoperite cu tencuială peste tot. Parchetul sălii mari, din lemn masiv, este tocit, mat și 
prăfuit, cu rare piese lipsă, însă nu pare a avea alte probleme. Ușile camerelor și tâmplăria 
ferestrelor par a fi aceleași de când a fost construit căminul, iar vopseaua stacojie de pe ele 
este umflată și deteriorată în unele locuri. Zidurile sunt văruite în ocru până la o înălțime 
de 1m, iar mai sus în alb. La bază și pe tavan, pe alocuri, finisajele sunt deteriorate, cojite 
sau afectate de igrasie (Fotografia 9).

Scena, construită pe o structură de lemn, este mărginită de niște laterale metalice, 
de aceeași culoare cu ușile și ferestrele. În spatele scenei este o pânză pictată murdară, 
agățată dezordonat, ce simulează decorul unei păduri. În dreapta scenei, camera 
ce ar trebui să fie garderoba / culisele artiștilor are o ușă ce dă spre exterior și care 
este deteriorată complet, iar înăuntru sunt depozitate deșeuri (în mare parte ambalaje 
alimentare). Celelalte două camere mai mici ale căminului, vis-à-vis de scenă, sunt folosite 
pentru depozitarea mobilierului vechi. Scara către camera de proiecție a căminului este 

Foto 7. Căminul cultural din com. Muntenii de Jos,  
jud. Vaslui. 

Foto 8. Căminul cultural din satul Hălmeag,  
com. Șercaia, jud. Brașov

Foto 9. Căminul cultural din satul Hălmeag,  
com. Șercaia, jud. Brașov – interior
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din lemn, dar este impracticabilă la momentul vizitei. Responsabilul căminului detaliază 
că așezământul este rareori folosit, pentru câte un parastas, și atunci vine și îl descuie. 
Există plan pentru renovarea acestuia: „acum facem dosarul. Am vorbit și cu proiectantul 
să ne facă proiectul, documentația, să putem să-l depunem pe următorul exercițiu, 2021 
[n.r. PNDR 2021, fonduri europene nerambursabile]” (I., viceprimar).

Vizitând și celelalte două cămine din comună, se observă că au fost întreprinse acțiuni 
de reabilitare și prevenire a deteriorării totale, însă, din discuția cu primarul comunei, 
aflăm că așezământul cultural descris mai sus este „singurul la care nu s-a alocat niciun 
fond, arată așa cum arăta acum 30-40 de ani. Este în picioare, este funcțional, dar nu 
pentru anul 2019. Singurii bani care s-au alocat au fost în a încheia documentația, toată, 
începând cu cadastru, până la proiect tehnic, pentru a urmări deschiderea unei sesiuni de 
finanțare și să-l reabilităm […] neavând bani suficienți, nevoile și prioritățile așa cum le-am 
văzut eu, au fost altele, deci nu căminul, deși căminul este un lucru de impact.” (P., primar).

Un caz similar a fost întâlnit în comuna Cernat din județul Covasna. Căminul cultural 
din satul de reședință a fost construit între 1941 și 1943 din resursele comunității: 
„comunitatea reformată a vândut pădurile și din bani au construit cel mai modern cămin 
din zonă.” (A., referent). Ulterior, în perioada comunistă, căminul a ajuns în proprietatea 
statului, iar după 1990 a fost retrocedat bisericii reformate din localitate. Reprezentanții 
bisericii au ales să vândă căminul către un întreprinzător privat ce l-a folosit pe post de 
spațiu comercial: „E un mare abuz față de oamenii din Cernat. El [preotul] doar a dat 
în chirie... să facă comerț acolo. El băga banii în buzunar și... bine-mersi.” (Z., meșter 
cioplitor). În 2017, primăria a cumpărat înapoi căminul, însă într-o stare avansată de 
deteriorare. La momentul vizitei, în iulie 2019, căminul era impracticabil din mai multe 
motive: infiltrații de apă prin acoperiș și podea, tavanul foarte degradat, cu porțiuni căzute 
și altele aproape să cadă, parchet foarte deteriorat, cu piese lipsă, cuie ieșite prin lemn, 
instalație electrică parțial dezafectată, instalație de încălzire neadecvată (Fotografiile 12 și 
13). Astfel, căminul cultural este permanent închis și, după cum explică referentul comunei, 
„activitățile ce se desfășurau aici acum au loc în aer liber, la bibliotecă sau în vecinătate, 
în alte sate, comune din Covasna și Harghita. Ultima dată când am făcut ceva aici a 
fost acum 4 ani. Nici nu urcăm pe scenă că nu știi când cade ceva în cap! […] Ce-am mai 
reparat pe aici am făcut cu bani de la o firmă, de la unul de la celălalt, și trebuie să mai 
scot bani și pentru maistru care repară, dar nu poate să rezolve comuna situația asta. E 
o investiție prea mare.” (A, referent). Primarul comunei susține că a fost depus un proiect 
de finanțare pentru renovarea clădirii la MADR (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării rurale), 
a fost aprobat în 2008, dar banii nu au mai ajuns niciodată.

Astfel, cu investiții minime, căminul cultural din Cernatul de jos rămâne închis pentru 
că „s-a copt fie pentru reconstruire, fie pentru demolare” (A., referent). Lipsa unor lucrări 
consistente de întreținere a acestor elemente de infrastructură culturală contribuie la 
degradarea ireversibilă a acestora. Mai mult, chiar și acolo unde reparațiile pot fi făcute 
pentru a salva clădirea căminului cultural, „problema cea mai mare este cât timp ne 
ia să aducem oamenii înapoi – cei care în ultimii 10 ani s-au distanțat de activitățile 
culturale proprii din cămin.” (A., referent). Deteriorarea spațiului căminului cultural până la 
inaccesibilitate nu produce doar pagube materiale, ci are efecte și în relația dintre cetățeni 
și activitatea culturală locală.

Foto 10. Căminul cultural din satul Hălmeag,  
com. Șercaia, jud. Brașov – exterior

Foto 11. Căminul cultural din satul Hălmeag,  
com. Șercaia, jud. Brașov – exterior

Foto 12. Căminul cultural din satul Cernatul de Jos, com. 
Cernat, jud. Covasna: detaliu tavan degradat
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2.3.2 Clădiri în stare de degradare 

Această categorie cuprinde căminele care prezintă semne de degradare, dar pentru 
care nu au fost puse în aplicare măsuri de renovare/reabilitare. Căminul din comuna Valea 
Crișului, din județul Covasna, este un exemplu reprezentativ pentru această categorie. În 
ultimii 30 de ani, primarul localității relatează că s-au făcut puține investiții spre deloc în 
căminul cultural care „a mai funcționat până în ‘98. Apoi, timp de 15 ani s-a spart totul. 
La cămin a funcționat o cârciumă” (K., primar). În ultimii cinci ani au fost puse doar uși și 
ferestre noi, din bani de la consiliul județean, dar „ambele cămine din comună au nevoie de 
o renovare și modernizare totală.” (K., primar). Clădirea din Valea Crișului este veche de mai 
bine de 100 de ani, conform informațiilor oferite de primar, și se află pe drumul principal care 
străbate localitatea, la mică distanță de primărie, școală și biserici, însă asfaltul se oprește 
înainte de intersecția unde este poziționat căminul. Din exterior se pot observa unele zone 
unde finisajele au urme de igrasie, iar porțiuni de tencuială sunt crăpate sau chiar căzute. 
Acoperișul din țiglă ceramică arată învechit, dar nu pare să prezinte probleme. În interior, 
însă, în sala de festivități se pot observa urme de la infiltrațiile de apă și mucegai, iar pe 
alocuri vopseaua de pe pereți este cojită. Parchetul are semne vizibile de uzură, câteva 
piese lipsesc, iar mobilierul, așezat în teancuri în spatele sălii de festivități, este uzat, însă nu 
pare foarte vechi și se află într-o stare generală bună. Încălzirea este asigurată prin sobe 
de teracotă vechi ce funcționează cu lemne (Fotografia 14). Căminul din Valea Crișului este 
inclus de primăria comunei într-un proiect de reabilitare cu fonduri europene nerambursabile 
al cărui contract s-a semnat încă din 2016, proiectul fiind în stadiul de avizare, dar lucrările 
încă nu au început: „Sute de mii de coale de hârtii producem, în rest nimic” (K, primar), 
iar în tot acest timp construcția continuă să se degradeze și devine din ce în ce mai dificil 
de întreținut și impracticabilă ca spațiu de desfășurare a activităților culturale. Astfel că, 
la momentul vizitei, în iulie 2019, referentul responsabil de cămin explică faptul că doar o 
cameră mai mică a căminului mai poate fi folosită pentru activități, pentru că este mai ușor 
de îngrijit și nu este atât de afectată de igrasie precum sala mare de festivități.

În județul Sibiu, într-o comună cu două sate, ambele cămine culturale aferente au fost 
incluse într-un program de reabilitare și dotare din fonduri europene nerambursabile, în 
perioada 2013-2014. Cu toate acestea, căminul din satul Dupuș, cu populația mai mică 
(aproximativ 200 de persoane) nu a fost reparat, ci doar dotat. Astfel, o parte din costumele 
populare și instrumentele muzicale achiziționate la nivel de comună au fost depozitate 
în incinta căminului în câteva dulapuri noi, încuiate, așezate pe scenă alături de câteva 
mese și scaune pliabile noi (Fotografia 15). Celelalte instrumente audio, video și muzicale 
sunt în satul mai mare al comunei, „stau mai bine acolo. Aici nu prea sunt activități” 
(O., viceprimar). Clădirea căminului din Dupuș este construită de etnicii sași din zonă, cu 
aproximativ 100 de ani în urmă, în centrul satului, în apropierea bisericii evanghelice și 
a școlii. Starea sa este în general bună, din exterior arată întreținut, însă nerenovat de 
curând. Tâmplăria și acoperișul par a fi cele originale, se observă că sunt vechi, dar nu 
prezintă semne de degradare. Cu toate acestea, în interior se pot vedea urme de apă și 
igrasie pe pereți, în special către colțuri, cauzate de probleme ale acoperișului, după cum 
explică viceprimarul: „ar fi nevoie de ceva finanțare și pentru reparații, dar pentru așa 
puțini locuitori nu prea se acordă. În Dupuș ar fi necesară și încălzire centrală, pe lângă 
înlocuirea acoperișului.” (O., viceprimar).

Foto 13. Căminul cultural din satul Cernatul de Jos, com. 
Cernat, jud. Covasna: prim-plan cu scena și sistemul de 

încălzire neadecvat.

Foto 14. Căminul cultural din com. Valea Crișului, jud. 
Covasna, detaliu interior.

Foto 15. Căminul cultural din satul Dupuș, com. Ațel,  
jud. Sibiu, detaliu interior.
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2.3.3 Clădiri în stare de degradare, dar în curs de renovare

În această categorie intră așezămintele culturale care, chiar dacă sunt în curs de 
renovare, încă prezintă urme de degradare. Pentru cazurile întâlnite, motivul principal 
pentru care încă erau prezente semne de degradare este faptul că procesul de renovare 
era încă în desfășurare sau nu inclusese întreaga clădire. O parte dintre aceste cămine 
sunt parțial folosibile pentru evenimente, iar într-o bună parte din cazuri investițiile au fost 
făcute în primul rând pentru a evita degradarea ireversibilă.

În județul Brașov, în satul Vad din comuna Șercaia, căminul cultural este rareori folosit 
– și atunci doar pentru un parastas sau ca secție de votare. Primarul relatează că în trecut 
se desfășurau frecvent mai multe activități, dar în ultimii ani s-au schimbat prioritățile, 
iar bugetul alocat evenimentelor culturale a scăzut drastic, investindu-se mai degrabă 
în infrastructura de bază. Cu toate acestea, căminul din Vad a trecut printr-un proces 
de renovare, fiindcă ajunsese într-un stadiu de degradare avansat și era în pericol de 
dărâmare. Astfel, autoritățile locale au investit în refacerea completă a tavanului dintre 
parter și etaj, precum și în înlocuirea tâmplăriei și a acoperișului. Reabilitarea s-a oprit 
însă la acest nivel, considerat urgent, iar restul clădirii încă prezintă urme serioase de 
degradare, doar că nu la nivel structural. Fiind folosit foarte rar, iar investiția ridicându-se 
la un nivel prea mare pentru posibilitățile administrației locale, căminul din Vad rămâne 
o clădire folosibilă doar la parter (Fotografia 16). Etajul superior se prezintă mai degrabă 
sub forma unui șantier în lucru: finisajele vechi de pe pereți sunt parțial căzute sau curățate 
pe porțiuni lungi pentru a se înlocui rețeaua electrică a clădirii. Astfel, fire electrice sunt 
vizibile în mai multe locuri, iar iluminarea artificială și prizele nu funcționează momentan 
aici. Deasupra sălii de festivități, clădirea este compartimentată în camere mai mici, 
folosite acum pentru depozitarea unor piese de mobilier vechi și degradate (Fotografia 17), 
iar una dintre aceste camere este închiriată unei companii private de televiziune și internet, 
pentru stocarea aparaturii. Spre deosebire de parter, parchetul este la etaj prăfuit, învechit 
și degradat, singura îmbunătățire de pe acest nivel fiind tâmplăria de termopan. Din 
explicațiile primarului, termenul pentru finalizarea lucrărilor nu este definit, având în vedere 
că a fost reparat doar ce era urgent, iar căminul poate funcționa în regim strict necesar, 
doar cu etajul inferior renovat.

Un caz similar am întâlnit în satul Vlaha din comuna Săvădisla, județul Cluj, unde 
căminul cultural a fost construit în 1975 și în ultimii trei ani a intrat într-un proces de 
renovare-reabilitare, încă nefinalizat. Astfel, clădirea are zone unde au fost înlocuite sau 
reparate finisajele, dar păstrează multe elemente originale, unele recondiționate, altele 
încă în stare de degradare. De exemplu, sistemul de iluminat este vechi, dar întreținut, 
holul și sala de festivități păstrează podeaua originală, cu anul construcției încrustat 
decorativ, încălzirea se face printr-un sistem de radiatoare electrice noi, montate pe 
tavan, iar sistemul de sonorizare, deși aparent funcțional, prezintă semne considerabile 
de degradare. De asemenea, sala de repetiții adună piese de mobilier atât vechi, cât și 
noi, iar la parter o parte din camere, folosite momentan pentru depozitare, sunt în curs de 
amenajare, pe când grupurile sanitare sunt renovate recent (Fotografiile 18 și 19).

Foto 16. Căminul cultural din satul Vad, com. Șercaia,  
jud. Brașov – parter

Foto 17. Căminul cultural din satul Vad, com. Șercaia,  
jud. Brașov – etaj

Foto 18. Căminul cultural din satul Vlaha, com. Săvădisla, 
jud. Cluj – sala spectacole
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2.3.4 Clădiri întreținute constant

Această categorie se referă la căminele care nu au trecut printr-un proces de 
reparație sau renovare capitală, însă au fost întreținute constant, nefiind astfel necesare 
intervenții majore. Marea parte a acestor cămine sunt amenajate și dotate cu mobilier 
și echipament vechi, dar funcțional de cele mai multe ori. 

Căminul cultural din satul Icafalău, comuna Cernat, județul Covasna, este un exemplu 
reprezentativ pentru această categorie. La momentul vizitei, în august 2019, clădirea 
prezintă la exterior mici semne de degradare – crăpături ale finisajelor, mici urme de 
infiltrații – dar și dovezi ale lucrărilor de reparație, recondiționare și îmbunătățire făcute 
de-a lungul timpului – contraforți de beton la colțul din dreapta al clădirii, obloane noi la 
ferestre și ușă nouă din lemn stratificat pentru intrare, crăpături ale finisajelor reparate și 
vopsite (Fotografia 20). În interior, zugrăveala nu pare recentă, dar nici nu prezintă semne 
de deteriorare. Mobilierul este în general vechi, vopsit în câteva rânduri, și prezintă semne 
de uzură, dar își păstrează funcționalitatea. Sunt prezente și câteva piese de mobilier mai 
nou, primite din donații de la asociații confesionale din Olanda și Germania. Singurele 
încăperi ce par a fi trecut prin procese majore de îmbunătățire sunt bucătăria și grupurile 
sanitare, unde se poate observa placarea cu gresie a pereților și dotarea cu echipament 
mai nou (cuptor cu microunde, frigider, boiler electric). De asemenea, scena este dotată  
cu recuzită cu semne clare de uzură și păstrează decorul unei camere vechi, tapetate. 
Podeaua din scândură pare a fi fost vopsită la un moment dat, însă din cauza uzurii se 
vede din nou textura lemnului, chiar dacă nu prezintă deteriorări (Fotografia 21). Încălzirea 
clădirii se face cu ajutorul unor sobe din fontă și din teracotă, cu lemne. 

Judecând prin prisma unui astfel de exemplu, aspectul pozitiv este că, prin cheltuieli 
relativ minore, dar frecvente, căminul a fost păstrat în stare funcțională, nu și-a întrerupt 
activitatea, fiind folosit pentru întâlniri săptămânale ale membrilor comunității, drept 
centru pentru distribuirea produselor / obiectelor primite din donațiile asociațiilor din 
străinătate, dar și pentru întâlnirile religioase ale comunității protestante, în special pe 
timpul iernii, când biserica este mai dificil de încălzit.

Cu toate acestea, se poate argumenta și un aspect negativ al acestui tip de situație: dat 
fiind că nu a trecut printr-un proces major de renovare și / sau modernizare, așezământul 
rămâne la un nivel de dotare învechit, neadaptat noilor tehnologii și moduri de producție 
cultural-creativă, chiar dacă servește în continuare nevoile comunității locale. De 
asemenea, au fost documentate situații (com. Ghidfalău, sat Fotoș) în care așezăminte 
culturale într-un stadiu similar de întreținere rămân în general nefolosite și pentru 
că, printre alte motive, lipsesc dotări și condiții mai moderne. Conform răspunsurilor 
responsabililor de cămin cultural intervievați, cel mai frecvent invocate motive pentru 
activitatea slabă a căminelor culturale sunt depopularea, respectiv migrarea către 
urban, îmbătrânirea populației, lipsa unei persoane cu funcție de specialitate culturală, 
cu experiență în organizarea comunității în jurul instituției căminului cultural, accesul 
facil al tinerilor la informație și tehnologie mai performantă decât ce poate oferi căminul. 
Aceste lipsuri contribuie la distanțarea populației – în special a populației tinere – față 
de căminul cultural și activitatea sa. 

Foto 19. Căminul cultural din satul Vlaha, com. Săvădisla, 
jud. Cluj – camere în curs de amenajare

Foto 20. Căminul cultural din satul Icafalău, com. Cernat, 
jud. Covasna – exterior 

Foto 21. Căminul cultural din satul Icafalău, com. Cernat, 
jud. Covasna – interior
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2.3.5 Clădiri renovate în ultimii 5-10 ani 
Așa cum arătam la începutul secțiunii, o parte din căminele culturale au fost renovate, 

reabilitate și / sau dotate, fie din fonduri de la bugetul local, fie din fonduri nerambursabile. 
În urma acestor investiții s-au făcut reparații capitale în cazuri în care altfel căminul 
cultural ar fi fost impracticabil sau ar fi ajuns în scurt timp la stadiul de demolare. Pe lângă 
reparații ale clădirilor, s-au achiziționat dotări menite să (re)deschidă potențialul activității 
culturale: costume populare, aparatură electronică audio-video, încălzire și aer condiționat, 
echipament pentru dotarea bucătăriilor (unde acestea există). De exemplu, în  comuna 
Ațel din județul Sibiu, s-au alocat în două rânduri fonduri pentru reabilitarea și dotarea 
căminului cultural – o parte prin PNDR-AFIR și o parte prin intermediul Consiliului Județean. 
Astfel, căminul cultural a înlocuit sobele de fontă pe lemne cu un sistem de încălzire centrală 
pe gaz, a fost achiziționată aparatură electronică pentru evenimente culturale (difuzoare, 
microfoane, proiectoare), pentru care s-a construit un compartiment special de depozitare, 
bucătăria a fost dotată cu boiler electric și echipamente specializate din inox, subsolul are 
acum aparatură frigorifică pentru depozitarea mâncării, iar sala de festivități are mobilier 
nou, parțial pliabil (Fotografia 22). Pe lângă aceste îmbunătățiri, comuna a achiziționat cu 
ajutorul fondurilor menționate și seturi de costume populare cu specific local, pe care le-a 
distribuit atât în satul reședință Ațel, cât și în celălalt sat din comună, Dupuș (chiar dacă în 
acest sat căminul este în degradare și nu s-au luat măsuri de reparație).

Investițiile nu garantează însă durabilitatea lucrărilor, dovadă fiind căminele culturale 
renovate cu materiale de calitate slabă sau cu execuție a renovării neadecvată destinației 
clădirii căminului. În comuna Pantelimon din județul Constanța, căminul din satul Nistorești a fost 
renovat în ultimii ani cu fonduri de la Consiliul Județean. Cu toate acestea, la momentul vizitei, în 
septembrie 2019, unele părți erau deja în stare de degradare (Fotografia 23). Situații similare au 
fost întâlnite și în alte localități unde s-au investit și fonduri europene. Aceste investiții, așa cum 
este detaliat în capitolul 6 [#investiții], vin cu unele condiționări precum interzicerea schimbării 
destinației clădirii renovate pentru cel puțin 5 ani, precum și verificări din partea instituțiilor 
finanțatoare în legătură cu nivelul de întreținere a imobilului. Astfel, este contextualizată teama 
unor reprezentanți ai autorităților locale de a deschide căminul cultural pentru evenimente 
precum petreceri de nunți, botezuri sau aniversări, pentru a evita potențialele daune, în special 
în primii 5 ani de la investiție. 

2.3.6 Clădiri noi 
Această categorie cuprinde căminele culturale construite în ultimii 10 ani, în principal 

prin PNDL-CNI și FRDS, programe care au alocat fonduri pentru această inițiativă4. Aceste 
așezăminte culturale sunt de obicei proiectate să includă atât o sală de spectacole / festivități 
specifică unui cămin cultural rural, cât și săli / compartimente mai mici destinate altor tipuri 
de activități de natură diversă – culturală, socială, comunitară, educațională – fiind totodată 
dotate în concordanță cu această proiectare a construcției. Un exemplu de astfel de cămin a fost 
documentat în comuna Șoldanu din județul Călărași (Fotografia 24). Așezământul este prevăzut 
cu o sală de spectacol dotată cu scenă metalică modulară, demontabilă și spațiu de proiecție, o 
bucătărie relativ mică, o sală de cazare pentru 2-3 persoane, precum și o sală amenajată pentru 
diverse cursuri educaționale (Fotografia 25).

4 După cum este detaliat în capitolul Investiții în infrastructura culturală, numărul căminelor construite de la zero (18) 
este relativ mic față de cele renovate, reabilitate (1175) sau dotate (727).

Foto 22. Sala de festivități a căminului cultural din  
com. Ațel, jud. Sibiu (pe scenă se poate observa un 
compartiment din tâmplărie termopan unde este  

depozitată aparatura tehnică achiziționată recent).

Foto 23. Căminul cultural din comuna Pantelimon,  
jud. Constanța
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 Stadiul de întreținere a căminelor culturale este, așadar, un aspect important în 
ce privește continuitatea existenței acestei infrastructuri culturale în mediul rural și 
posibilitatea de a desfășura activități culturale în comunitate. Cu toate acestea, nivelul 
întreținerii nu pare a fi legat în mod direct / constant de activitatea culturală din localitate. 
În cazurile vizitate, au fost identificate atât exemple de comune ce au cămine renovate și 
dotate recent, dar rar folosite, cât și comune în care căminele au mai degrabă clădiri vechi, 
dar întreținute și susțin o activitate culturală constantă la nivel local. 

În general, se poate argumenta că intervențiile pentru reabilitarea, renovarea și dotarea 
clădirilor au fost măsuri cu efecte pozitive pentru așezămintele culturale și pentru comunitatea 
pe care acestea o deservesc. De exemplu, în comuna Dârlos din județul Sibiu, bucătăria 
căminului cultural a fost dotată cu aparatură performantă, ceea ce permite strângerea 
de fonduri la bugetul local din taxele de închiriere pentru diverse evenimente ce implică 
și gătirea mâncării în incintă. De asemenea, sala de spectacol are sistem de sonorizare și 
iluminare profesional, iar treptele scenei au fost făcute pe toată lățimea scenei, așa încât 
să aducă artiștii mai aproape de public și să faciliteze așezarea corurilor sau a copiilor la 
serbările școlare. Aceste investiții din fonduri de la bugetul local au consolidat și îmbunătățit 
capacitatea căminului cultural de a susține activități culturale în localitate, asigurând 
continuitatea acestui așezământ cultural.

Pe de altă parte, lucrările de întreținere a clădirilor au adus și consecințe mai puțin 
pozitive pentru activitatea căminelor culturale. În primul rând, intervențiile de renovare 
sau reabilitare duc la închiderea pentru o perioadă a așezământului cultural, ceea poate 
să îi distanțeze pe cetățeni de rutina activității culturale a căminului. În al doilea rând, în 
lucrările de renovare / reabilitare sau reamenajare uneori nu se ține cont de funcțiunea 
căminului cultural, iar materialele alese îngreunează desfășurarea activităților specficice. 
De exemplu, în comuna Călinești din județul Argeș, la renovare, scena a fost cimentată și 
acoperită cu parchet, ceea ce face ca sala să se umple de praf în timpul reprezentanțiilor 
și să le provoace disconfort dansatorilor, din cauza flexibilității reduse a podelei: „Nu 
prea s-a renovat cu atenție, în sensul că nu s-a ținut cont de acustica sălii - s-au placat 
pereții, s-a coborât tavanul, s-a înlocuit scena și s-a turnat ciment peste care s-a pus 
parchet, ceea ce nu e OK, că o scenă trebuie să fie flexibilă - să vedeți cum dansează 
copiii și iese tot praful de ciment pe deasupra parchetului.” (C., referent al căminului 
cultural din Călinești, jud. Argeș). În comuna Șeica Mică din județul Sibiu, a fost schimbat 
parchetul cu gresie, iar responsabilul căminului, fiind și interpret muzical, susține că 
a scăzut calitatea acustică a sălii. Directorul centrului cultural din comuna Repedea, 
județul Maramureș, argumentează că a fost limitată funcționalitatea și adaptabilitatea 
căminului la nevoile comunității atunci când sala de spectacole a fost reamenajată cu 
podea în plan înclinat și scaune fixe. Toate aceste exemple sugerează că și atunci când se 
fac intervenții cu scopul de a îmbunătăți situația așezămintelor culturale, nu se solicită un 
aviz de specialitate și nu este luată în considerare experiența și expertiza responsabililor 
de cămin, deciziile fiind luate mai degrabă de agentul administrativ care autorizează 
investiția – primarul sau viceprimarul. Acest aspect oferă, așadar, o idee și despre relația 
instituției căminului cultural și a responsabililor de cămin cu autoritățile publice locale. 
[#resurse_umane] 

Foto 25. Căminul cultural din com. Șoldanu, jud. Călărași.  
– repetiție a corului pe scena căminului cultural

Foto 24. Căminul cultural din com. Șoldanu, jud. Călărași – 
vedere din exterior.
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2.4 Interior: compartimentare și dotări
Compartimentarea și dotarea clădirilor căminelor culturale reprezintă două aspecte 

importante pentru a înțelege cum a fost gândită funcționarea căminului cultural în 
comunitate și scopurile pentru care a fost proiectat. De asemenea, investițiile specifice 
făcute în acest domeniu pot reprezenta un indicator al modului în care căminul cultural 
este perceput de către administrația publică locală, prin prisma utilității acestuia în 
localitate. Mai mult, observând cum a evoluat structura fizică a căminului cultural 
de-a lungul timpului (ce camere au dispărut sau cum li s-a schimbat destinația, ce 
compartimente noi au apărut) avem o imagine nu doar asupra rolului căminului cultural 
în comunitate, dar și asupra evoluției folosirii tehnologiei în cultură în mediul rural, 
precum și a normelor de construire pentru instituțiile publice.

2.4.1 Sala de spectacol / festivități / evenimente

Sala de spectacol / festivități / evenimente este încăperea esențială a căminelor 
culturale, pentru că asigură spațiul desfășurării activităților culturale. Toate căminele 
vizitate dispuneau de o cameră de spectacol, chiar și cele care erau amenajate temporar 
în cadrul altor instituții, precum școli dezafectate sau biblioteci. Acest lucru denotă una 
din funcțiile primare ale căminului cultural, anume aceea de a oferi comunității un spațiu 
închis, care să permită desfășurarea unor evenimente culturale. În acest sens este elocvent 
exemplul menționat anterior al căminului cultural din comuna Cristian, județul Brașov, care 
a evoluat de la o „sală mică” pentru evenimente comunitare și sărbători locale, la „Sala 
mare” ce adăpostește în prezent o varietate de activități și evenimente culturale.

Dintre căminele culturale vizitate, cele mai mari săli de spectacole aveau o capacitate 
de aproximativ 280-300 de persoane pe scaune fixe și aproximativ 450-500 de persoane 
în picioare. La polul opus, în căminele cele mai mici, în sala de spectacole puteau încăpea 
între 20 și 50 de persoane pe scaune și între 50 și 80 persoane în picioare. 

Dincolo de suprafața utilă, un alt factor determinant pentru capacitatea sălii este 
reprezentat de amenajarea și, în mod special, mobilarea încăperii. Majoritatea sălilor de 
spectacole observate au o scenă, de cele mai multe ori fixă, înălțată de la nivelul podelei 
la 30-100 cm, fiind astfel definit un punct de desfășurare a reprezentațiilor cultural-
artistice (Fotografiile 26 și 27). În cazul celor mai înalte, de obicei, accesul pe scenă se 
face prin părțile laterale, pe trepte care uneori trec prin culise sau, alteori, sunt fixate 
direct la marginea scenei. Materialul din care sunt făcute scenele variază – lemn, metal, 
beton armat acoperit cu parchet, structură metalică modulară – dar preferat pare a 
fi lemnul. Cu toate acestea, în cazul căminelor care au fost renovate în ultimii ani s-a 
trecut la structură metalică sau din beton acoperit cu parchet. După cum am observat 
în exemplele de la sfârșitul secțiunii anterioare, alegerea materialului scenei este 
importantă pentru desfășurarea actului cultural în condiții adecvate, putând contribui 
atât la confortul și libertatea de exprimare a artiștilor, cât și la o reprezentanție mai 
calitativă oferită publicului. O parte din clădirile căminelor prezintă și structuri adiționale 
scenei: cortine (cea mai mare parte din ele acționate manual), paravane laterale, coloane 
laterale pentru aparatura sonoră și - în mai puține cazuri - iluminare scenică. Spatele 
scenei este folosit de multe ori pentru conturarea decorului, dar în unele cazuri acel 

Foto 27. Scena căminului din com. Hoceni, jud. Vaslui

Foto 28. Sală cu scaune fixe și plan înclinat, com. Prejmer, 
jud.  Brașov.

Foto 26. Sala de spectacol a căminului din com. Vutcani, 
jud. Vaslui.
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spațiu este folosit pentru depozitare fie a recuzitei sau a aparaturii electronice, fie a unor 
obiecte folosite ocazional în sală (instrumente muzicale, masă de ping-pong, masă de 
fotbal, flipchart, ecran pentru proiecții).

Cele mai multe dintre clădirile vizitate au podeaua sălii de spectacole în plan normal, 
însă au fost întâlnite și săli cu podeaua în plan înclinat și scaune fixe, de obicei cu șezut 
rabatabil. Acest aspect influențează tipul de activități desfășurate în cadrul căminului 
cultural, pentru că o sală de festivități cu podeaua în plan normal și scaune / bănci 
mobile prezintă o mai mare flexibilitate și posibilitate de adaptare pentru diverse tipuri 
de evenimente: de la proiecții de film sau teatru, la evenimente comunitare ce implică 
existența unui spațiu liber pentru dans sau pentru amplasarea de mese și scaune sau 
bănci (Fotografiile 28 și 29). O sală cu plan înclinat și cu scaune fixe are o utilizare mai 
limitată din acest punct de vedere, putând fi folosită doar pentru evenimente de tipul 
pieselor de teatru, concertelor sau proiecțiilor de film, mobilitatea participanților în sală 
fiind mai redusă.

2.4.2  Sala de repetiții / sala mică 

Sala de repetiții, așa cum a fost numită de mai mulți responsabili de cămin, este mai 
frecventă în cazul căminelor culturale mai mari, care au de obicei și un etaj superior. 
De asemenea, pare a fi mai degrabă asociată cu așezămintele culturale în care sala de 
evenimente este amenajată cu mobilier fix și uneori chiar cu podea în plan înclinat. Astfel, 
sala de repetiții îndeplinește în primul rând funcția unui spațiu mai extins decât scena, 
cu mobilier deplasabil, unde se pot desfășura repetițiile grupurilor folclorice. În al doilea 
rând, această încăpere suplinește nevoia acelui spațiu pentru evenimente comunitare 
– petreceri de nunți, botezuri sau parastase – care nu se pot desfășura într-o sală de 
evenimente cu mobilier fix. Alternativ, sala este folosită și pentru evenimentele care sunt 
mai restrânse ca număr de participanți, nefiind necesară întreaga sală de festivități. 
Acesta este probabil și motivul pentru care în unele cămine această sală este întâlnită 
sub denumirea de „sală mică”.

De obicei în această sală pot încăpea grupuri de 50-80 de persoane în picioare. 
În unele cazuri, sala mai mică a căminului cultural este dotată cu proiector și ecran 
retractabil sau cu tablă pentru scris, pentru că funcțiunea sălii implică și cursuri sau 
proiecții de filme. În alte cazuri, sala de repetiții este folosită și pentru cursuri de dans 
sau de karate desfășurate în cadrul căminului cultural de către parteneri privați. Faptul 
că are un volum mai mic decât sala principală și mai puține piese de mobilier face ca 
această cameră să fie mai versatilă și mai des folosită, pentru că este mai rapid de 
amenajat și curățat; temperatura adecvată este mai ușor de păstrat, atât iarna, cât 
și vara și, implicit, toate aceste aspecte fac sala mai economică (Fotografiile 30 și 31). 

Foto 30. Sala de repetiții în căminul cultural din  
com. Costești, jud. Vâlcea

Foto 29. Balconul sălii de spectacol, com. Costești,  
jud. Vâlcea

Foto 31. Sala de repetiții în casa de cultură din  
com. Bascov, jud. Argeș
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2.4.3  Bucătăria

Bucătăria este una din camerele frecvent prezente în căminele vizitate, în special în căminele 
cu o capacitate relativ mai mare (peste 150 de persoane). Existența acestei camere este 
elocventă pentru misiunea căminului cultural în comunitate, așa cum a fost gândită la momentul 
construcției. Posibilitatea de a pregăti și servi mâncarea în incinta căminului sugerează că 
această instituție este percepută drept un loc potrivit pentru desfășurarea evenimentelor 
culturale, dar și comunitare din localitate, precum petreceri de nunți, botezuri sau parastase, 
unde masa este unul din aspectele centrale ale evenimentului. 

De cele mai multe ori, bucătăriile funcționale din căminele culturale sunt dotate cu aragaz și 
cuptor, chiuvete și rafturi pentru spălat, respectiv uscat vasele, sursă de apă rece și caldă (prin 
boiler sau centrală termică) și frigidere, respectiv camere frigorifice, în unele cazuri particulare. De 
asemenea, căminele care au o bucătărie dotată pentru gătit în cantități mai mari au de obicei 
și un stoc de vase și ustensile pentru servirea preparatelor. Atunci când căminul este închiriat 
de persoane private, aceste elemente din dotarea căminului pot fi închiriate și ele, în baza unui 
proces verbal, așa cum am putut observa într-o comună din județul Sibiu la predarea unui cămin 
către un cuplu de viitori miri spre pregătirea pentru petrecerea nunții. 

Au fost întâlnite însă și cazuri în care bucătăria era mai degrabă similară unei bucătării de 
locuință, în sensul că dotarea tehnică era minimală – un aragaz, un cuptor cu microunde și un 
frigider – iar spațiul permitea pregătirea mâncării pentru un grup de persoane restrâns, chiar 
dacă în spațiul căminului se puteau desfășura evenimente cu prezență ridicată – 150-200 de 
persoane (Fotografiile 32 și 33). 

Deși prezentă în multe dintre căminele vizitate, într-o parte din ele, bucătăria este rar spre 
deloc folosită, chiar și acolo unde este dotată cu instrumentele necesare preparării, păstrării și 
servirii mâncării. În unele cămine care au fost renovate și dotate recent, investiția a implicat și 
refacerea bucătăriei, însă responsabilii căminelor sugerează că evenimentele comunitare care 
s-ar putea folosi de aceste dotări se desfășoară din ce în ce mai rar la căminele culturale, pentru 
că este mai avantajoasă contractarea unei firme de catering. 

În alte cazuri, prepararea și servirea mâncării pare a fi un act important din desfășurarea 
evenimentelor culturale organizate, fapt observat chiar și în localități unde căminul nu era dotat 
cu o bucătărie adecvată sau nu avea bucătărie deloc. În aceste cazuri, în cadrul celebrării Zilelor 
Comunei sau ale Fiilor Satului la care am participat, mâncarea a fost gătită în aer liber, în 
preajma căminului (Fotografiile 34 și 35). În localitățile unde s-au alocat fonduri pentru refacerea 
și/sau dotarea bucătăriei, această investiție susține o parte din veniturile care se întorc către 
bugetul local, respectiv al căminului, după cum explică un referent responsabil de căminul 
cultural din Sibiu: „Am achiziționat acum câțiva ani din fonduri de la bugetul local cuptorul 
[Fotografia 37], mașina de spălat veselă, instalația camerei frigorifice și acum căminul este 
aproape autofinanțat din taxele strânse pentru activitățile susținute, cu excepția pomenilor, 
unde sala se dă gratuit; se plătesc doar utilitățile. Pentru celelalte activități se plătesc taxe – 
nunta e cea mai scumpă, apoi majoratul, onomastica, ședințele politice sunt și mai ieftine, că 
cică domnii ăștia, politicienii, nu au să plătească. Și atunci, am activități, am și buget.” (M., 
referent, com. Dârlos, jud. Sibiu). 

În alte situații, bucătăriile, chiar dacă există, nu își mai pot îndeplini funcția, din cauza 
deteriorării sau a lipsei echipamentului specific – aragaz, cuptor, frigider etc. – sau din cauză 

Foto 32. Bucătărie în căminul cultural din com. Șoldanu,  
jud. Călărași.

Foto 33. Bucătărie în căminul cultural din satul Icafalău,  
Com. Cernat, jud. Covasna

Foto 34. Mâncare gătită în aer liber în apropierea căminului 
cultural din satul Poienărei, com. Corbi, jud. Argeș
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Foto 36. Cuptor pe lemne, satul Vad, com. Șercaia,  
jud. Brașov.

Foto 35. Mâncare gătită în aer liber în apropierea 
căminului cultural din com. Costești, jud. Vaslui

Foto 37. Cuptor pe gaz, com. Dârlos, jud. Sibiu.

că echipamentul prezent are nevoie de specialiști pentru a putea fi folosit. De exemplu, în satul 
Vad din județul Brașov, căminul cultural deține un cuptor pe lemne foarte mare (aproximativ 
4 mp) de cărămidă, cu plită de fontă. Cuptorul se prezintă într-o stare bună, iar responsabilul 
căminului susține că este funcțional, însă necesită o persoană specializată care să știe cum să 
îl încălzească, dată fiind dimensiunea aparatului (Fotografia 36).

2.4.4 Holul și foaierul 

Aceste compartimente din clădirile căminelor culturale au în mod obișnuit un rol tranzitoriu, 
de a face legătura între celelalte încăperi ale instituției. Pe lângă această funcție, însă, atât 
holul, cât și foaierul căminelor culturale deseori găzduiesc vitrine sau panouri de prezentare 
și sunt folosite ca spații expoziționale pentru diverse tipuri de materiale: diplome și trofee ale 
grupurilor folclorice (Fotografia 38), lucrări tematice ale copiilor, realizate cu ocazia diverselor 
sărbători locale sau naționale (Fotografiile 39 și 40), exponate rezultate în urma cursurilor 
sau activităților practice susținute în cadrul căminelor (Fotografiile 41, 42 și 43), obiecte cu 
specific local, considerate tradiționale pentru zonă sau cu însemnătate istorică (Fotografiile 
44 și 45), în acest ultim caz incinta transformându-se într-un mic spațiul expozițional-muzeal. 
Mai mult, într-unul din căminele vizitate, o parte din hol a fost izolată fonic și delimitată, 
având rolul de studio de înregistrări pentru trupa din localitate (Fotografiile 46 și 47). În alte 
situații, aceste compartimente ale clădirilor căminelor culturale sunt folosite ca spații de 
depozitare temporară, în special în cazul clădirilor aflate în proces de renovare sau care devin 
loc de păstrare pentru patrimoniul material al altor instituții intrate în proces de renovare 
(Fotografiile 48 și 49). 

Foto 38. Hol cu trofee ale trupelor de dans din cadrul căminului cultural  
din com. Valea Călugărească, jud. Prahova
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Foto 39. Expoziție în holul căminului cultural din  
com. Costești, jud. Vâlcea

Foto 40. Expoziție în 
holul comun al bibliotecii 
și căminului cultural din  
com. Călinești, jud. Argeș

Foto 41. Expoziție de icoane, holul Centrului Cultural din Muntenii de jos, 
jud. Vaslui. 

Foto 43. Holul căminului cultural  
nou amenajat din satul Trestiana,  
com. Grivița, jud. Vaslui – panou afișaj

Foto 42. Holul căminului cultural  
nou amenajat din satul Trestiana, 

com. Grivița, jud. Vaslui



213

 Infrastructura fizică a așezămintelor culturale din mediul rural

Foto 44 și 45. Spațiu 
expozițional-muzeal 
organizat în holul 
căminului cultural 
din com. Pietrari, jud. 
Vâlcea, respectiv din 
com. Dăbâca, jud. Cluj

Foto 46 și 47. Studio 
audio amenajat în  
holul căminului din  
com. Muntenii de Jos, 
jud. Vaslui

Foto 48 și 49. Holul 
căminului cultural 
folosit ca spațiu de 
depozitare temporară 
în com. Pantelimon,  
jud. Constanța, 
respectiv în com. Diosig, 
jud. Bihor
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2.4.5 Camera de proiecție

Această încăpere este frecventă în căminele vizitate, fiind o mărturie a uneia din fostele 
funcționalități de bază ale căminului cultural, în special în perioada post-belică. De obicei 
are dimensiuni relativ mici – aproximativ 5 mp – și este așezată în partea superioară a sălii 
de evenimente, în opoziție cu scena, având o fereastră tehnică mică (50x50cm) prin care se 
proiecta imaginea către ecran. 

Chiar dacă sunt prezente în multe cămine, foarte puține camere de proiecții dintre 
cele vizitate își păstrează funcțiunea pentru care au fost proiectate. Așa cum reiese din 
interviurile cu responsabilii căminelor culturale, motivele sunt variate în acest sens: în 
primul rând camerele de proiecție au fost construite pentru aparatură de proiectat filme 
pe rolă, de dimensiuni considerabile. În ultimele două decenii, dezvoltarea tehnologică 
a permis înlocuirea vechilor proiectoare cu aparate care, pe lângă faptul că ocupă doar 
câțiva centimetri pătrați, funcționează și pe principii diferite, așa încât nu mai este necesar 
un spațiu atât de mare pentru proiector și nici o distanță atât de mare între proiector și 
ecran. Astfel, în unele cazuri aparatura veche de proiecție a ajuns la muzeu, în altele „a 
fost demontată și luată de oameni de la județ prin 2002, dar nu știu ce s-a ales de ea” 
(responsabil cămin cultural, Sibiu), așa încât nu am mai găsit proiector de filme cu rolă 
în nicio incintă vizitată. Demontarea aparatelor vechi nu a însemnat însă întotdeauna 
și înlocuirea lor cu un proiector nou, astfel că o mică parte dintre căminele vizitate au 
proiectoare de film montate în sala de evenimente. În unele situații, chiar dacă proiectorul 
există, acesta e păstrat în depozit și scos doar când este nevoie. Proiecțiile de filme nu mai 
sunt o activitate regulată a căminelor culturale [#situația1989-2018], chiar dacă într-unul 
din așezămintele vizitate responsabilul căminului împărtășește cu oamenii din comunitate 
colecția personală de filme.5

Astfel, camera de proiecție este de cele mai multe ori desființată total, spațiul deschis 
rămas fiind amenajat într-o gradenă cu scaune sau bănci pentru public. În majoritatea 
situațiilor în care încăperea a fost păstrată, destinația sa a fost modificată: în satul 
Pantelimonu de sus din județul Constanța, camera de proiecție este folosită pentru 
depozitare și ca sală a camerelor de supraveghere (Fotografia 50). În alt cămin este biroul 
referentului (com. Tulucești, jud. Galați). În comuna Urzica din Olt în camera de proiecție se 
află aparatura de purificare a aerului (Fotografia 51). În comuna Prejmer, județul Brașov, 
în locul camerei de proiecție este o cameră tehnică unde a fost instalată imprimanta, 
scannerul și mai sunt depozitate instrumente de sonorizare: „Aici, pe vremuri, era un ecran 
mare rabatabil și sus era camera de proiecție cu proiectorul de unde se făceau proiecții 
de film, înainte de Revoluție […] Aici era sala de proiecție film, dar la renovare aici am 

5 Acest lucru a fost documentat și în 2015, în Barometrul de Consum Cultural, în capitolul despre consum cultural 
și practici de agrement în spațiul public. Mădălina Manea arată că doar 3% din respondenți au declarat că 
așezământul cultural din localitate deține un video-proiector. https://www.culturadata.ro/wp-content/
uploads/2018/07/Barometrul-de-Consum-Cultural-2015.pdf, pp. 329-331.

 În același Barometru de Consum Cultural din 2015, în capitolul despre consumul de film și cinema, Bogdan Pălici 
și Lacrima Iuga arată că între 1990 și 2014 numărul de cinematografe și instalații cinematografice cu bandă 
normală din România a scăzut de la 595 la 77, iar dintre cele cu bandă îngustă, din 3959 în 1990, numărul lor a 
scăzut vertiginos, iar din 2002 niciun astfel de cinematograf nu a mai raportat activitate către Centrul Național al 
Cinematografiei. https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2018/07/Barometrul-de-Consum-Cultural-2015.
pdf, pp. 184-185.

Foto 50. Camera de proiecție a căminului din  
com. Pantelimon, jud. Constanța,  

acum folosită pentru depozitare și monitorizarea 
camerelor de supraveghere.

Foto 51. Camera de proiecție din com. Urzica, jud. Olt, 
ocupată acum de stația de purificare a aerului din cămin.

Foto 52. Camera de proiecție a căminului cultural  
din comuna Costești, jud. Vâlcea
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pus imprimanta și scannerul, noi, performante... sala de proiecție nu mai era necesară. 
Înainte de Revoluție erau aparatele acelea mari, dar acum tehnologiile s-au schimbat, e un 
aparat micuț montat acolo sus, nu se mai justifica să rămână aici în cameră proiectorul.” 
(B, viceprimar, Prejmer, jud. Brașov).

2.4.6 Biroul directorului 

Biroul directorului sau al responsabilului de cămin este de obicei o încăpere relativ mică. 
Aici se regăsește de cele mai multe ori și un spațiu de arhivare a documentelor privitoare la 
activitatea căminului și, în unele cazuri, un „colț al trofeelor” ce marchează performanțele 
grupurilor folclorice asociate căminului. 

În multe dintre căminele vizitate această cameră nu există din cel puțin două motive: 
spațiul căminului este restrâns la sala de spectacole, o anexă și grupurile sanitare; nu 
există un responsabil cu funcție dedicată culturii care să-și petreacă timpul de lucru 
la cămin. Acolo unde există, această cameră este de multe ori amenajată în alte 
camere / compartimente redefinite ca funcționalitate, nefiind inclusă în planul inițial 
al căminului. Așezămintele culturale unde este amenajat și un birou al directorului sau 
responsabilului de cămin sunt mai ales dintre cele care au personalitate juridică și în 
care activitatea culturală este mai intensă, conform detaliilor oferite de responsabilii 
căminelor (Fotografia 53).

2.4.7 Grupuri sanitare

Majoritatea căminelor culturale documentate au grupuri sanitare în interior, cele 
mai multe separate pentru femei și bărbați și racordate cel puțin la apă rece. Nu toate 
așezămintele au fost proiectate astfel inițial. O parte dintre ele au trecut prin procese de 
renovare ce au inclus și recompartimentarea unei camere din clădire pentru a integra 
grupurile sanitare în spațiul interior. Sunt și cazuri unde grupurile sanitare funcționează în 
curtea căminelor, neconectate la utilități, în cel mai bun caz racordate la o fosă septică. 
Acestea erau însă cămine culturale în sate cu populație relativ mică și activitate redusă. 
Prezența grupurilor sanitare exterioare a fost observată și în cămine renovate recent, însă 
acestea erau dezafectate, urmând să fie demolate.  

2.4.8 Camere specifice / particulare

Pe parcursul vizitelor făcute în cele 75 de cămine culturale din rural, au fost observate și 
camere cu funcțiune particulară, de cele mai multe ori legată de domeniul culturii, dar în unele 
cazuri mai degrabă cu specific educațional, social și administrativ.

Astfel, în câteva din căminele analizate, una din camerele clădirii a fost amenajată 
sub forma unui muzeu sau colecție de obiecte de patrimoniu ce au fost considerate 
reprezentative pentru cultura locală. Tipul muzeelor încadrate în căminul cultural diferă 
de la o localitate la alta. De exemplu, în comuna Costești din județul Vâlcea (Fotografia 
59), muzeul amenajat are mai degrabă un caracter istoric-informativ, obiectele incluse 
în colecție fiind de natură documentară și fotografică; în alte situații - în comuna Grivița 
din județul Vaslui și comuna Tulucești din Galați - căminele culturale includ un muzeu 
etnografic ce cuprinde obiecte de cultură materială care prezintă atât diverse meșteșuguri 

Foto 53. Biroul directorului din căminul cultural al com. 
Repedea, jud. Maramureș (unul din puținele cămine 

culturale cu personalitate juridică)

Foto 55. Vitrină din muzeul amenajat în cadrul căminului 
cultural din com. Costești, jud. Vâlcea

Foto 54. Detaliu din colecția muzeală a căminului cultural 
din comuna Vutcani, jud. Vaslui
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din zonă, cât și o parte din viața cotidiană (Fotografiile 56 și 57); În județul Argeș (satul 
Poienărei), muzeul din cămin este o combinație de muzeu etnografic și expoziție artistică, 
fiindcă expune atât obiecte reprezentative pentru cultura materială locală (țesături, unelte 
din gospodărie, pupitre școlare vechi), cât și opere de metalo-plastie ale maestrului - fiu al 
satului ce a dat și numele muzeului (Fotografia 58). 

Tendința de a organiza un astfel de spațiu a fost observată în mai multe așezăminte 
culturale care, în general, dispun de clădiri mai încăpătoare, eventual și cu etaj. De asemenea, 
chiar și acolo unde muzeul nu exista încă, unii dintre responsabilii de așezăminte culturale 
intervievați au declarat că pregătesc organizarea unei asemenea colecții (Fotografia 59). 

Camera pentru prevenirea violenței în familie este un tip de încăpere identificat în comuna 
Cernat din județul Covasna, fiind un exemplu pentru rolul social acordat instituției căminului 
cultural în acest caz, dar și pentru versatilitatea clădirii acestei instituții. Conform Legii 
217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice6 este prevăzută necesitatea 
organizării de către autoritățile publice locale a unor adăposturi temporare atât pentru 
agresor, cât și pentru victimele violenței domestice. Aceste adăposturi pot fi folosite 3-5 zile 
în cazul în care există vreun asemenea conflict. Astfel, în comuna covăsneană, responsabilul 
căminului detaliază că administrația, de comun acord cu poliția locală, a hotărât alocarea 
unei încăperi din căminul cultural pentru amenajarea acestui tip de adăpost, pentru a 
implementa normele cu investiții minime de resurse.

În ceea ce privește spațiile de cazare din cadrul așezămintelor culturale, atât în comune 
din județul Călărași (com. Șoldanu), cât și din județul Covasna (satele Albiș, Icafalău), 
Cluj (Dăbâca) și Bihor (Săvădisla) au fost identificate așezăminte culturale construite sau 
renovate relativ recent ce includ și camere de cazare (Fotografiile 60 și 61). Conform 
responsabilului căminelor din Covasna, acele camere au fost organizate pentru situațiile 
în care sunt invitați artiști pentru spectacole ce durează mai multe zile, sau în cazurile în 
care mai sunt organizate ateliere sau tabere pentru copii. Dacă în localitățile din județele 
Covasna și Bihor spațiul disponibil putea caza în jur de 5-7 persoane, în județele Călărași 
și Cluj capacitatea camerei de cazare este mai mică. 

Tot în unele cămine sau centre culturale construite sau renovate recent am întâlnit camere 
cu funcțiune de sală de conferință / ședință. Acestea sunt dotate cu scaune și - în unele 
cazuri - pupitre pentru 20-40 de persoane. În unele cazuri, aceste săli sunt folosite și pe post 
de spațiu expozițional pentru diplome, medalii, trofee, publicații sau lucrări artistice rezultate 
în urma activităților din cadrul instituției (Fotografiile 62 și 63). Din informațiile oferite de 
responsabilii căminelor, aceste camere sunt folosite de localnici pentru ședințe cu aleșii/
reprezentanții locali, pentru consilii ale partidelor politice, dar și pentru întâlniri cu artiștii și 
organizatorii evenimentelor culturale desfășurate în localitate. Prezența și funcțiunea acestor 
încăperi oferă o imagine despre evoluția rolului căminului în comunitate și creșterea implicării 
acestui spațiu în procesele sociale și chiar de decizie politică ale comunității. 

În legătură cu rolul social-comunitar al așezămintelor culturale, într-un cămin din județul 
Constanța a fost documentată o sală de socializare (Fotografia 64). Conform informațiilor 
oferite de responsabilul căminului, fiind o sală mai încăpătoare, aici este locul unde se țin 

6 Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice: http://legislatie.just.ro/Public/
DetaliiDocument/44014 

Foto 56. Muzeu și colecție etnografică amenajate în 
căminul cultural din com. Grivița, jud. Vaslui

Foto 57. Muzeu și colecție etnografică amenajate în 
căminul cultural din com. Tulucești, jud. Galați

Foto 58. Muzeul amenajat în căminul cultural din satul 
Poienărei, com. Corbi, jud. Argeș.
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Foto 59. Începutul unei colecții muzeale în cadrul casei  
de cultură din com. Bascov, jud. Argeș

Foto 61. Cameră de cazare în cadrul căminului cultural  
din Com. Săvădisla, jud. Bihor

Foto 60. Cameră de cazare în cadrul căminului cultural  
din com. Dăbâca, jud. Cluj

Foto 62. Sala de conferințe a căminului cultural din com. Pădureni, 
jud. Vaslui

Foto 63. Sala de conferințe a căminului cultural din com. Repedea, 
jud. Maramureș

Foto 64. Sală de socializare / cursuri de dans în cadrul căminului 
cultural din com. Tuzla, jud. Constanța
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cursurile de dans, dar și evenimente de socializare, în special pentru persoanele vârstnice din 
localitate, care se întâlnesc pentru jocuri de șah sau pentru a se uita împreună la televizor.

Printre încăperile cu destinație specifică și relativ rare se numără și pivnița sau camera 
frigorifică (Fotografiile 65 și 66), prezentă îndeosebi în căminele culturale renovate recent care 
au și bucătărie funcțională și organizează sau găzduiesc evenimente ce presupun pregătirea 
și păstrarea mâncării în incintă. Aceste încăperi sunt relativ mici, sunt izolate termic sau sub 
nivelul solului și au instalată aparatură ce permite păstrarea aerului la o temperatură scăzută 
constantă. 

În special în cazul căminelor în care biblioteca făcea parte din aceeași clădire a fost 
identificată și o sală de calculatoare (Fotografiile 67 și 68), dotată prin programului 
Biblionet, dar și prin fonduri de la bugetul local. Această sală este folosită atât de copii – 
într-unul din cămine fiind organizate regulat cursuri de programare / informatică, cât și de 
adulți și persoane mai în vârstă, fie pentru nevoi personale, fie în cadrul unor programe de 
reprofesionalizare.

Chiar dacă în multe dintre căminele vizitate au fost întâlnite și spații de depozitare 
pentru recuzită, costume sau aparatură tehnică, acestea sunt de obicei încăperi restrânse 
și mai degrabă improvizate. A fost documentată însă și o magazie a unui cămin cultural 
din comuna Pădureni, județul Vaslui, proiectată cu un spațiu vast de depozitare, dotat cu 
rafturi încăpătoare, supraetajate, dar și cu un post de lucru dotat cu mașină de cusut pentru 
întreținerea și repararea materialelor depozitate în acel spațiu (Fotografiile 69 și 70).

Nu în ultimul rând, în câteva din căminele documentate, compartimentarea spațiului 
include și o cameră rezervată Departamentului pentru Situații de Urgență (comunele Hoceni 
și Vutcani, jud. Vaslui). Acest lucru este relevant pentru că, așa cum este detaliat în capitolul 
referitor la resursele umane ale căminelor culturale, la nivel național, o parte (68, aproximativ 
2,5%) dintre responsabilii de cămin cultural sunt însărcinați și cu organizarea serviciului 
voluntar pentru situații de urgență.

Foto 65 și 66. Cameră cu instalație frigorifică în căminele 
din com. Șeica Mică și com. Ațel, jud. Sibiu.

Foto 67. Sală de calculatoare în căminul din com. Valea 
Călugărească, jud. Prahova

Foto 68. Sală de calculatoare în căminul din com. Dârlos, 
jud. Sibiu.

Foto 69 și 70. Magazie și atelier de croitorie în căminul cultural  
din com. Pădureni, jud. Vaslui
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2.4.9 Dotări
Conform raportului PNDR 2007-20137, 80% dintre căminele existente în 2002 dețineau 

„o dotare mai mult decât nesatisfăcătoare”, iar din cele 6147 de așezăminte culturale 
identificate, doar în 1874 se mai puteau desfășura activități culturale. La aproape două 
decenii după această evaluare, 18% (1175) dintre căminele culturale au fost renovate/
modernizate prin diferite programe de finanțare – PNDR, PNDL, FRDS – și 11% (727) au 
fost dotate, în special prin programul PNDR.8 Astfel, cu ajutorul fondurilor nerambursabile, 
unele dintre așezămintele culturale rurale și-au îmbunătățit dotarea și capacitatea de a 
desfășura activități culturale în ultimii 15 ani.

Cu toate acestea, datele din Barometrul de Consum Cultural din 2015 sugerează că, în 
percepția respondenților, dotările căminelor culturale sunt încă relativ precare9. Cele mai 
frecvente dotări menționate au fost scena (27% dintre răspunsuri), scaunele (22%), sistemul 
de încălzire (18%) și sonorizarea (13%). Cel mai rar menționate dotări sunt calculatoarele, 
costumele populare și aparatura de proiecție film, fiecare dintre acestea fiind prezente în 
cel mult 5% dintre răspunsuri10. Cu alte cuvinte, în percepția cetățenilor, căminele culturale, 
în mare parte, sunt încă dotate la nivelul de strict necesar, iar aparatura tehnică modernă 
ce poate îmbunătăți experiența activităților culturale este văzută drept rară.

În urma vizitării celor 75 de cămine culturale, am observat că mobilierul din dotarea 
acestora este preponderent vechi. Chiar și în situațiile în care căminele au fost întreținute 
constant sau renovate în ultimul deceniu, mobilierul este o combinație de piese de vârste 
diferite. În general, căminele întreținute constant și cele care nu au fost renovate în ultimii 
ani dețin mobilier mai vechi de tipul băncilor și meselor lungi de 2-3 metri (Fotografia 71). 
Căminele noi sau renovate în ultimii zece ani au scaune individuale iar mesele, unde există, 
sunt de obicei pliabile sau demontabile ușor, mai frecvente în cazul căminelor care au și 
o bucătărie funcțională. În majoritatea cazurilor, mobilierul nu este fixat de podea, ci este 
mobil – fapt care sporește flexibilitatea incintei, disponibilitatea de adaptare la diverse 
tipuri de evenimente, dar pot reprezenta și o sursă de venit ocazională, atunci când aceste 
piese de mobilier sunt închiriate de către cetățeni (Fotografiile 72 și 73).

În ceea ce privește dotarea tehnică a căminelor culturale, toate cele vizitate erau 
conectate la curent electric, o parte și la rețeaua de gaze naturale și în proporție mai 
mică la apă curentă și sistemul de canalizare. În special în căminele în stare de degradare 
incipientă sau avansată, încălzirea se face cu ajutorul unor sobe de fontă sau de teracotă, 
cu lemne, însă astfel de situații sunt prezente și în căminele întreținute constant, dar care 
nu au trecut printr-un proces de renovare capital (Fotografiile 74 și 75). În așezămintele 
renovate în ultimul deceniu și în cele noi, de obicei există centrală termică pe gaze 
naturale sau sisteme electrice de încălzire a aerului. Tot în această categorie de cămine 
sunt frecvente și aparatele de aer condiționat (Fotografiile 76 și 77). Prezența acestui 
tip de dotare ce păstrează o temperatură adecvată pe tot parcursul anului facilitează 
activitatea continuă a căminului cultural, dar implică și un consum mai mare de resurse. 

7 PNDR 2007-2013, https://portal.afir.info/Uploads/PNDR/2007-2013/PNDR_2007-2013_v16.pdf  p. 369.
8 Pentru detalii în acest sens, vezi capitolul despre investiții în infrastructura culturală rurală.
9 Carmen Croitoru, Anda Becuț (coord.), Barometrul de Consum Cultural 2015. Preferințe, practici și tendințe, 

București, 2016, INCFC, Editura Pro Universitaria, https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2018/07/
Barometrul-de-Consum-Cultural-2015.pdf, p 330

10 Ibidem.

Foto 72. Mobilier mai nou, achiziționat prin PNDR, în 
căminul cultural din com. Păulești, jud Satu Mare.

Foto 71. Mobilier mai vechi, întreținut, căminul cultural  
din com. Diosig, jud. Bihor.

Foto 73. Aranjarea scaunelor și a meselor pliante pentru 
pregătirea unei nunți la căminul cultural din com. Șeica Mică, 

jud. Sibiu
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Acesta este motivul pentru care iarna, în multe dintre situațiile documentate, este folosită 
mai degrabă sala mai mică a căminului - acolo unde există, pentru că volumul redus al 
camerei ajută la economisirea energiei consumate pentru încălzire. Mai mult, existența 
unui sistem de încălzire centralizat poate însemna și o întreținere mai bună a clădirii 
căminului în perioada de toamnă-iarnă, prevenind în parte degradările provocate de 
umiditate și îngheț.

În ceea ce privește dotările tehnice asociate activității culturale, cel mai des întâlnită 
a fost aparatura de sonorizare, ce varia de la echipament profesional de sunet cu boxe, 
microfoane și mixer cu standuri individuale și cameră specială pentru depozitare, la 
echipament strict necesar constând într-unul sau două boxe mobile (Fotografiile 78 și 
79). Video-proiectorul a fost, de asemenea, unul dintre elementele întâlnite mai des, dar 
în foarte puține cazuri acesta era fixat în cămin, pentru că, fiind utilizat mai rar, era mai 
degrabă depozitat în magazia căminului. Astfel, au fost întâlnite cămine în care există 
camere de proiecție cu arhivă video și proiector cu ecran mobil montat într-o sală cu 
plan înclinat. La polul opus sunt situațiile în care există un video-proiector depozitat 
în ambalaj, în magazia căminului cultural, a cărei incintă este folosită mai degrabă 
pentru petreceri și sărbători comunitare (Fotografiile 80 și 81). În căminele unde există și 
bibliotecă în aceeași clădire, de obicei pot fi întâlnite și calculatoare conectate la internet 
și accesibile publicului de cele mai multe ori prin intermediul bibliotecii11.

În căminele întreținute constant, în cele renovate recent și cele noi, de cele mai 
multe ori există scene echipate cu cortine manuale sau mecanice, reflectoare de scenă 
și un pupitru de control, culise sau cabine improvizate pentru artiști. O mare parte 
dintre căminele culturale în stare de degradare incipientă sau avansată nu dispun de 
echipament tehnic similar sau, dacă există, acesta este vechi, deseori nefuncțional sau 
neadecvat pentru activitatea culturală (Fotografiile 82 și 83).

În căminele întreținute constant, renovate în ultimii ani și care au și un ansamblu 
sau grup folcloric au fost întâlnite și colecții de costume populare și / sau seturi de 
instrumente muzicale, aferente trupelor de dansuri populare, de muzică populară sau 
ușoară, fanfarelor (Fotografiile 84-87). Dotarea în acest sens depinde de activitatea 
desfășurată în cadrul căminului cultural, aspect demonstrat și de faptul că au fost 
documentate cămine unde există, de exemplu, recuzită pentru teatru de păpuși, fiindcă 
în cadrul căminului există și o trupă de actori de teatru de păpuși (Fotografiile 88-90).

 

11  Acestea fiind de cele mai multe ori beneficiarele unor programe precum Biblionet. Mai multe detalii pot fi găsite 
în capitolul despre investiții în infrastructura culturală rurală.

Foto 74 și 75. Sobă de fontă pe lemne folosită în căminul 
cultural din satul Icafalău, com. Cernat, jud. Covasna.  

Sobă de teracotă pe gaze folosită în căminul cultural din 
com. Șercaia, jud. Brașov

Foto 76. Încălzire centrală în căminul cultural din com. 
Lechința, jud. Bistrița Năsăud.

Foto 77. Sistem de aer condiționat atât în partea 
superioară, cât și în partea inferioară a pereților căminului 

cultural din com. Valea Călugărească, jud. Prahova
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Foto 78 și 79. Aparatură de sonorizare, mixer și difuzoare depozitate în cameră specială, în com. Supur, jud. Satu Mare;  
aparatură de sonorizare în com. Bogdana, jud. Vaslui. 

Foto 80 și 81. Instalație de iluminare scenică, cu video-proiector, ecran retractabil și difuzoare - vedere din camera de proiecție a căminului cultural 
din satul Finișel, com Săvădisla, jud. Cluj. Video-proiector, cameră foto și video, în depozitul căminului din com. Șeica mică, jud. Sibiu

Foto 82 și  83. Culisele scenei din sala principală, căminul cultural din com. Pădureni, jud. Vaslui.  
Culise, cortine în căminul cultural din com. Vutcani, jud. Vaslui 
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Foto 84 și 85. Modelul „pupezica” de pe iile grupului folcloric Chindia al căminului cultural din com. Călinești, jud. Argeș.  
Colecția de costume populare a căminului cultural din com. Pădureni, jud. Vaslui

Foto 86 și 87. Instrumente muzicale ale casei de cultură din com. Bascov, jud. Argeș, respectiv com. Săvădisla, jud. Cluj

Foto 88, 89 și 90. Recuzită, decor si păpuși - Teatrul de păpuși al Centrului Cultural din com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui
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2.5 Funcțiuni alternative ale clădirilor
În unele dintre situațiile întâlnite în timpul cercetării, căminul cultural s-a 

dovedit a fi o clădire versatilă cu funcțiuni alternative multiple, fie pentru 
cazuri de urgență, fie ca soluție proviziorie de suplinire a funcțiunilor altor 
instituții pe perioade de renovare. Astfel, au fost identificate cazuri în care 

căminul cultural era folosit temporar sau pe termen nedefinit de o altă 
instituție și situații în care clădirea căminului era integral sau parțial dedicată 
altei funcțiuni. Schimbarea destinației inițiale a căminului implică administrare 
privată, publică sau comunitară. Astfel, am organizat cazurile documentate 
în funcție de aceste variabile după cum urmează:

Destinația actuală a clădirii căminului
Număr 

cazuri (din 75 
vizitate)

Perioada schimbării destinației Proporția din cămin folosită cu 
altă destinație Tip administrare

Temporar Pe termen 
nedefinit Parțial Integral Public Privat Comunitar

Dispensar 1 Temporar Integral Public

Magazin 1 Nedefinit Parțial Privat

Farmacie 1 Nedefinit Parțial Privat

Biserică 2 Temporar Parțial Comunitar

Cabinet Medical 2 Nedefinit Parțial Privat

Cabinet Psihologic 1 Nedefinit Parțial Privat

Cabinet Stomatologic 1 Nedefinit Parțial Privat

Sediu asociație pensionari 1 Nedefinit Parțial Comunitar

Adăpost prevenirea violenței în familie 1 Nedefinit Parțial Public

Sediu primărie 2 Temporar Integral Public

Sediu ONG 1 Nedefinit Parțial Privat

Punct colectare lapte 1 Nedefinit Parțial Comunitar

After-school 1 Nedefinit Parțial Public

Grădiniță 2 Temporar Parțial Public

Departament ISU 2 Nedefinit Parțial Public

Spațiu activități administrative primărie 3 Nedefinit Parțial Public

Arhivă 3 Nedefinit Parțial Public

Secție de votare 9 Temporar Parțial Public

Locație petreceri comunitare / private 1 Nedefinit Integral Privat

Depozitare 2 Temporar Parțial Integral Public

Coafor 1 Nedefinit Parțial Privat

Total 39 6 15 18 4 10 8 3

2.6 Spațiile exterioare ale căminelor culturale
Am detaliat mai sus particularitățile spațiului interior, însă este important 

de observat dacă există și cum este pus în valoare spațiul exterior clădirii 
căminului cultural. Majoritatea căminelor culturale vizitate au și o curte, 
uneori împrejmuită. Suprafața acestei curți este însă de obicei redusă și 

nu permite desfășurarea de evenimente culturale în aer liber. Chiar și dacă 
există destul spațiu în curtea căminului, în unele dintre cazurile observate, 
acest spațiu nu prezintă condițiile necesare organizării unor evenimente 
în aer liber, fiind amenajat uneori sub forma unui parc sau loc de relaxare 
(Fotografiile 91 și 92), ca loc de joacă pentru copii (Fotografiile 93 și 94) 
sau ca loc de parcare (Fotografiile 95 și 96). 
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Foto 91 și 92. Curtea căminului cultural din com. Diosig, jud. Bihor. Curtea căminului cultural din com. Săcădat, jud. Bihor

Foto 93 și 94. Locuri de joacă pentru copii în curtea căminelor culturale din com. Siriu, jud. Buzău și com. Slobozia Conachi, jud. Galați

Foto 95 și  96. Parcări lângă căminul cultural din com. Supur, jud. Satu Mare și com. Repedea, jud. Maramureș.
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Foto 97 și 98. Scena exterioară în curtea căminului din comuna Pietrari, jud. Vâlcea. Curtea căminului din com. Cristian, jud. Brașov, în timpul 
Festivalului C’Art Fest, iulie 2019 - scenă și corturi cu scaune amenajate pentru participanții la eveniment

Foto 99 și 100. Curtea căminului din comuna Bogdana, jud. Vaslui: dans popular pe acordurile fanfarei locale, august 2019

Foto 101 și 102. Stadionul din com. Călinești, jud. Argeș, în timpul evenimentului Focul lui Sumedru, octombrie 2019. Concert în parcul public de 
lângă căminul cultural din com. Mircea Vodă, jud. Constanța, cu ocazia Zilei Mircenilor, august 2019



226

Atlasul Culturii – Ediția 1. Așezămintele culturale în spațiul rural

Au fost identificate și cămine culturale care au spațiu exterior amenajat pentru 
evenimente, folosibil atunci când vremea permite acest lucru (Fotografiile 97 și 98). În unele 
cazuri, spațiul extins al curții există, însă nu prezintă vreo amenajare specifică activităților 
culturale și totuși permite desfășurarea unor evenimente care nu necesită infrastructură 
complexă, precum o adunare sau un dans popular (Fotografiile 99 și 100). Alternativ, 
în cazul unor evenimente cu participare mai mare, unele așezăminte culturale utilizează 
spațiul public din proximitatea clădirii, precum trotuarul și strada (așa cum este ilustrat în 
exemplul satului Poienărei de mai sus), stadionul (Fotografia 101), piața sau parcul public 
(Fotografia 102), sau spații din cadrul altor instituții publice, precum curtea școlii. 

În unele localități din Nord-Estul României, pe lângă cămin există și teatre de vară 
(Fotografiile 103 și 104), spații exterioare amenajate pentru spectacole de teatru, 
cuprinzând o scenă - în unele cazuri demontabilă - și scaune pentru public, neacoperite. 
Deși nu fac parte din spațiul căminului cultural, de obicei sunt în apropierea acestuia și, 
prin funcția îndeplinită, reprezintă o parte din infrastructura culturală rurală.

Așadar, o parte relativ redusă dintre căminele culturale vizitate au un spațiu exterior 
special destinat și amenajat care să invite la participare culturală sau care să îi țină 
aproape pe cetățeni. Acolo unde acest spațiu nu există în curte și totuși se organizează 
evenimente cu număr mai mare de participanți, de cele mai multe ori se găsesc soluții în 
alte spații publice din localitate, ceea ce poate fi interpretat atât ca o integrare a căminului 
cultural în rețeaua instituțională a comunei, cât și o strategie economică de administrare 
a domeniului public. O mare parte dintre așezămintele culturale din mediul rural vizitate 
nu dispun de un spațiu exterior sau de o alternativă la acesta pentru organizarea de 
activități sau evenimente culturale, ceea ce poate face ca evenimentele culturale majore 
ale localității să nu fie asociate cu instituția căminului, chiar dacă personalul acesteia este 
implicat în organizare.

3. Concluzii 
Poziționarea în localitate a clădirilor cu funcție de cămin cultural denotă pe de o parte 

importanța acordată instituției la momentul înființării și sugerează că așezămintele culturale 
au fost proiectate cu intenția de a fi cât mai vizibile și accesibile. De asemenea, apropierea 
clădirilor căminelor de celelalte instituții ale administrației locale înlesnește colaborarea cu 
acestea, dar și comasarea unor funcții de personal, precum cea a bibliotecarului și referentului 
[#resurse_umane]. Pe de altă parte, această poziționare a căminelor culturale a reprezentat 
un factor ce le-a făcut dezirabile pentru potențialii investitori privați, în special după 1990.

Gradul de întreținere a spațiilor care funcționează ca așezăminte culturale în rural variază 
de la clădiri nefuncționale, aflate în pericol de dărâmare, la clădiri întreținute și utilizate 
constant. Rezultatele acestui studiu arată că un număr considerabil de cămine se află în stare 
de degradare și au beneficiat doar de reparații superficiale în ultimii ani.

Problema întreținerii căminelor nu este legată doar de aspectul material al clădirii, ci și de 
capacitatea propriu-zisă a așezămintelor de a găzdui activitatea culturală. Lipsa unei incinte 
adecvate activității culturale fragmentează relația instituției culturale cu cetățenii, impune 

Foto 103. Teatrul de vară în apropierea căminului cultural 
din com. Hoceni, jud. Vaslui

Foto 104. Teatrul de vară în apropierea căminului cultural 
din com. Pădureni, jud. Vaslui
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distanțe ce ulterior vor fi greu de recuperat. Discontinuitatea în activitate 
a căminului cultural, în spațiul propriu, duce la îndepărtarea cetățenilor de 
actul cultural.

Compartimentarea căminelor păstrează o serie de camere generice, 
regăsite în majoritatea cazurilor, și care definesc într-o anumită măsură 
funcțiunea clădirilor: sala de spectacol / festivități, camera de proiecție, 
bucătăria, sala de repetiții. Cu timpul, o parte dintre aceste camere și-au 
schimbat destinația, pe de o parte datorită schimbării practicilor de 
consum cultural: după 1989 încetează proiecțiile de filme propagandistice 
[#situația1989-2018]. Pe de altă parte, hotărâtoare a fost și evoluția 
tehnologiei: camera de proiecție, de exemplu, în cele mai multe dintre 
căminele vizitate, fie a fost redefinită, fie a fost desființată complet, fiindcă 
aparatele moderne de proiectare și suportul media folosit ocupă doar o 
fracțiune minoră din volumul celor vechi. Faptul că apare tehnologie nouă 
ce favorizează eliberarea camerei de proiecție nu înseamnă că automat 
căminele sunt dotate cu noi aparate de proiecție filme. Astfel că, odată cu 

desființarea sau redefinirea camerei de proiecție, dispar și cele mai multe 
instalații cinematografice din rural.

Dotările căminelor culturale au înregistrat îmbunătățiri în ultimii ani, în 
special datorită investițiilor realizate prin proiectele cu fonduri nerambursabile 
din cadrul programului PNDR-AFIR [#investiții]. Este necesar ca în continuare 
să fie susținute procesele de reabilitare / întreținere a infrastructurii căminelor 
culturale, precum și un program consecvent de dotare cu echipament de bază 
pentru desfășurarea activității culturale la nivel local: sistem de sonorizare, 
video-proiector, instrumente muzicale, recuzită etc. Acestea vor trebui 
complementate de existența personalului pregătit și implicat, pentru a le 
pune în slujba cetățenilor.  

Instituția căminului cultural și clădirea aferentă se dovedesc a fi elemente 
de infrastructură rurală versatile și importante dincolo de domeniul cultural. 
Se poate spune acest lucru pentru că au fost identificate numeroase situații 
în care clădirea căminului a fost parțial sau integral redestinată altor instituții 
sau tipuri de activități necesare comunității locale.

4. Bibliografie
Bogdan Pălici și Lacrima Iuga, „Consumul de film și cinema. Practici de vizionare, preferințe și profiluri de spectator”, în Barometrul de consum cultural, INCFC, 

București, 2015, https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2018/07/Barometrul-de-Consum-Cultural-2015.pdf. 
Carmen Croitoru, Anda Becuț (coord.), Barometrul de Consum Cultural 2015. Preferințe, practici și tendințe, București, 2016, INCFC, Editura Pro Universitaria, 

https://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2018/07/Barometrul-de-Consum-Cultural-2015.pdf.
Centrul pentru Studii și Cercetări în Domeniul Culturii, „Instituția căminului cultural – o vedere de ansamblu”, București, 2005, https://www.culturadata.ro/

institutia-caminului-cultural-o-vedere-de-ansamblu-2005/
Ghidul PNDR 2007-2013, https://portal.afir.info/Uploads/PNDR/2007-2013/PNDR_2007-2013_v16.pdf.
Ilie Bădescu, Ozana Cucu-Oancea, Gheorghe Şişeştean, Tratat de sociologie rurală, Editura Mica Valahie, București, 2011. 
Ligia Elena Rizea, Evoluția Așezămintelor Culturale din Județul Vâlcea – cămine culturale și case de cultură în perioada de tranziție, 1990-2000, Râmnicu Vâlcea: 

Editura Almarom, 2003.
Marcel Ionescu-Heroiu, Sebastian Burduja, Marius Cristea, Ciprian Moldovan, Raularian Rusu, Titus Man, Andreea China, Radoslaw Czapski și Antonio Nunez, 

Ghid de investiții pentru proiecte locale: Drumuri comunale și infrastructură socială, World Bank Group, 2015.
Mădălina Manea, „Consumul cultural și practicile de agrement în spaţiul public” în Barometrul de consum cultural, INCFC, București, 2015, https://www.

culturadata.ro/wp-content/uploads/2018/07/Barometrul-de-Consum-Cultural-2015.pdf.

Legislație

Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/44014   
OUG 118/2006 privind înființarea, organizare și desfășurarea activității așezămintelor culturale, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022



Voal și coroniță de mireasă (1912) - colecția muzeului sătesc din com. Pădureni, jud. Vaslui



Capitolul 6 
Investiții în infrastructura  
culturală rurală

Autori: 

Alin Savu
Alexandru Mihăilescu

Înlocuirea acoperișului căminului cultural din comuna Păulești, județul Satu Mare



Mobilier nou în sala mare a căminului cultural din com. Lechința, jud. Bistrița-Năsăud



Cuprins
1. Introducere și metodologie ................................................................................................................................................................................233

2. Rezultate ........................................................................................................................................................................................................................234

2.1 Finanțări din fonduri nerambursabile ................................................................................................................................................234
2.1.1 PNDR: mecanisme de funcționare – exercițiile bugetare 2013, 2020. .............................................................237
2.1.2 Imaginea căminului cultural și evaluarea stării culturii din mediul rural la momentul  
lansării exercițiului financiar. ...................................................................................................................................................................238
2.1.3 Selecția beneficiarilor și criteriile pentru calcularea punctajului  ......................................................................238
2.1.4 Tipuri de investiții: modernizare, renovare, reabilitare, dotare  ............................................................................240
2.1.5 Rezultate .................................................................................................................................................................................................241

Nivel județean  ....................................................................................................................................................................................243
Nivel de UAT ..........................................................................................................................................................................................245

2.2 Finanțări nerambursabile din fonduri naționale - PNDL  ......................................................................................................246
2.2.1 Selecția beneficiarilor/dosarelor și alte condiții ..............................................................................................................246
2.2.2 Tipuri de investiții ...............................................................................................................................................................................247
2.2.3 Rezultate ..................................................................................................................................................................................................247

2.3 Fondul Român de Dezvoltare Socială – FRDS ...............................................................................................................................250

3. Concluzii .........................................................................................................................................................................................................................253

4. Bibliografie ....................................................................................................................................................................................................................254

5. Anexe ................................................................................................................................................................................................................................255
Anexa 1  ..........................................................................................................................................................................................................................255
Anexa 2  ..........................................................................................................................................................................................................................255
Anexa 3  ..........................................................................................................................................................................................................................256
Anexa 4 ...........................................................................................................................................................................................................................256



Distribuția proiectelor de finanțare a intervențiilor asupra căminelor culturale (1999-2019)



233

Investiții în infrastructura culturală rurală

1. Introducere și metodologie
Acest capitol urmărește investițiile în sectorul cultural rural prin 

accesarea de fonduri nerambursabile pentru infrastructura culturală din 
mediul rural. Alocarea resurselor financiare este un factor determinant în 
existența, menținerea/întreținerea infrastructurii culturale rurale, precum și 
în derularea activității culturale. Obiectivul de cercetare a fost identificarea 
nivelului de prioritizare a investițiilor pentru cultură la nivelul administrației 
publice locale prin măsurarea resurselor financiare alocate infrastructurii 
culturale din mediul rural. [#buget_cultură]. 

Totodată, prezentarea principalelor surse de finanțare nerambursabilă 
a proiectelor de infrastructură culturală rurală, precum și a modului în care 
acestea au fost accesate, constituie un istoric al evoluției mecanismelor 
de investiții în acest sector [#situația1989-2018]. Mai mult, capitolul oferă 
nu doar o perspectivă tehnică asupra detaliilor din documentele oficiale, 
ci și o analiză calitativă a procesului de implementare și a rezultatelor 
investițiilor, din punctul de vedere al reprezentanților autorităților locale și 
al responsabililor de cămine culturale din mediul rural implicați în procesul 
de contractare a fondurilor și/sau implementare a proiectelor cu finanțare 
externă.

Astfel, în cadrul acestui capitol punctele de interes ale demersului de 
cercetare sunt autoritățile publice locale, agenții/companii/instituții de 
administrare a fondurilor alocate pentru investiții în infrastructură (Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR1, Compania Națională de 
Investiții - CNI2), facilitatori (grupuri de acțiune locală3, Fondul Român de 
Dezvoltare Socială4 etc.).

Întrebările de cercetare care au ghidat acest capitol au fost următoarele: 
1. Câte cămine culturale au beneficiat de investiții prin fonduri 

nerambursabile în ultimii 25 de ani?
2. Ce tipuri de investiții s-au făcut? (Reparații, modernizări, construcții 

etc.)
Pentru a răspunde acestor întrebări, primul pas a fost acela de 

documentare și analiză de conținut pe documente oficiale, legislație 
cu privire la sursele de finanțare destinate așezămintelor culturale din 
mediul rural. De asemenea, au fost luate în considerare și surse media 
în care au fost prezentate detalii și situații concrete privind subiectul 
cercetat. Informațiile culese în acest mod au fost completate cu detalii din 
interviurile și discuțiile nestructurate cu responsabili de cămine culturale și 
reprezentanți ai autorităților locale.

1 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR, https://portal.afir.info/.
2 Compania Națională de Investiții - CNI, https://www.cni.ro/.
3 Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală, https://fngal.ro/.
4 Fondul Român de Dezvoltare Socială, http://www.frds.ro/.

Dintre programele și măsurile aferente de finanțare documentate, 
le-am selectat pe cele accesibile UAT-urilor la nivel național, identificând 
instituțiile cu rol în administrarea acestor surse de finanțare (ilustrate 
în Tabelul 1). Ulterior, am formulat către fiecare dintre aceste instituții 
câte o solicitare oficială pentru datele privitoare la investițiile în căminele 
culturale din mediul rural. Acestei solicitări i-a fost anexat un tabel5 care să 
fie completat cu datele considerate relevante pentru obiectivele cercetării, 
luând în considerare ghidurile de finanțare6 și structura platformelor deja 
existente care fac publice o parte din aceste informații7: date de identificare 
a proiectelor (localitate, cod SIRUTA, perioada de implementare, denumirea 
beneficiarului, statusul proiectului), respectiv date referitoare la cheltuieli 
și tipul investiției (bugetul alocat, lucrările întreprinse sau patrimoniul 
material achiziționat). Cu toate acestea, datele nu au venit în toate cazurile 
în formatul solicitat, existând de la sursă neconcordanțe între ghidul de 
finanțare și modul de raportare. Acest fapt a afectat modul nostru de 
procesare, codificare și prezentare a datelor, așa cum este detaliat în prima 
subsecțiune a capitolului cu rezultate.
Tabelul 1. Surse de finanțare pentru investițiile în infrastructura culturală 
din mediul rural, care fac obiectul acestui studiu

Instituție Program Măsură / submăsuri / proiecte ce includ și căminele 
culturale din mediul rural

AFIR PNDR 
2007-2013

Submăsura 322 pentru renovarea, dezvoltarea satelor 
(a), îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia 
și populația rurală (b) și punerea în valoare a moștenirii 
rurale (c).

AFIR PNDR 
2014-2020

Submăsura 7.6 pentru „servicii de bază și reînnoirea 
satelor”, din cadrul Priorității 6. Aceasta prevedea „investiții 
asociate cu protejarea patrimoniului cultural în mediul 
rural”.

CNI PNDL 
2007-2019

Programul prioritar național pentru construirea de sedii 
pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu 
există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, 
modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de 
construcție a așezămintelor culturale de drept public din 
mediul rural și mic urban.

5 Vezi anexă pentru formatul tabelelor transmise către instituții și primite de la acestea, 
corespondent fiecărui program de finanțare.

6 PNDR 2007-2013, https://portal.afir.info/Uploads/PNDR/2007-2013/PNDR_2007-2013_v16.
pdf; PNDR 2014-2020, https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2019/PNDR-2014-2020-
versiunea-IX-aprobata-23-ianuarie-2019.pdf; Ghidul PNDL-CNI 2007-2010, http://www.cjsj.ro/
date/pdfuri/Proiecte/Finantare/ConstruireAsezaminte-2007-07-04.pdf; http://www.frds.ro/.

7 Platforme on-line cu date publice privitoare la proiecte de finanțare: http://opendata.afir.info/, 
https://www.cni.ro/proiecte/proiecte, http://www.frds.ro/index.php?id=97#PC0070.
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Instituție Program Măsură / submăsuri / proiecte ce includ și căminele 
culturale din mediul rural

FRDS

SDF1 Programul Fondul de Dezvoltare Socială –  faza I, derulat în 
perioada 1999-2001.

SDF2 Programul Fondul de Dezvoltare Socială –  faza II, derulat 
în perioada 2002-2007.

PIP
Programul de Intervenții Prioritare, componentă a 
Proiectului de Incluziune Socială, derulat în perioada 
2006-2014.

RDP Proiectul de Dezvoltare Rurală – componenta (fereastra) 
comunitară, derulat în perioada 2004-2006.

MINE1
Schema de Dezvoltare Socială a Comunităților Miniere 
- faza I este una dintre componentele Programului 
„Închiderea Minelor și Atenuarea Impactului Social”.

MINE2

Subcomponenta „Schema de dezvoltare socială a 
comunităților miniere” (SDSCM), aferentă Părții B 
„Regenerare socio-economică” a „Proiectului privind 
închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea 
socio-economică”. Programul a fost derulat în perioada 
2005-2012.

RO10

Programul RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc și 
inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților 
naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”, 
finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al 
Spațiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014. 
Programul a fost derulat în perioada 2013-2017.

Astfel, sursele primare de date folosite în acest capitol sunt baze de date 
publice transmise de către AFIR, CNI și FRDS, conținând informații privitoare 
la localizarea investiției (județ, comună, sat), denumirea (uneori și o scurtă 
descriere a) proiectului, perioada de implementare și, în unele cazuri, și 
suma publică contractată. Perioada la care fac referire aceste seturi de date 
diferă în funcție de fiecare program de finanțare: datele AFIR și CNI acoperă 
perioada 2007-2019, iar datele FRDS acoperă perioada 1999-2017. Cu toate 
acestea, se poate observa că în cea mai mare parte aceste perioade se 
suprapun și, din acest punct de vedere, instituțiile și programele de finanțare 
selectate pot fi comparate. 

Aceste date sunt completate cu informații extrase din cercetarea 
calitativă, din interviuri, fișe de observație a spațiului căminului cultural și 
fișe de observație a evenimentelor. Aceste instrumente au fost aplicate în 
perioada iulie-noiembrie 2019 în 75 de cămine culturale din 44 de UAT-uri, 
din 21 de județe, acoperind 6 din cele 8 regiuni de dezvoltare (Est, Nord-Est, 
Nord-Vest, Centru, Sud și Sud-Est). Totodată, am participat la desfășurarea a 
21 de evenimente/activități culturale desfășurate în cadrul căminelor vizitate 
sau cu implicarea personalului căminelor culturale.

Am selectat cazurile în baza mai multor criterii: acoperirea geografică a 
regiunilor de dezvoltare, numărul de cămine din UAT/sat, distanța comunei 
față de cel mai apropiat oraș, activitatea desfășurată la cămin, așa cum a 
reieșit din contactele telefonice anterioare cu reprezentanți ai Administrației 
Publice Locale (APL) sau cu responsabilii de cămin, evenimente la care 
am avut acces, dimensiunea localității (populație), conveniență (a fost în 
proximitatea unei comune incluse deja în analiză).

2. Rezultate
2.1 Finanțări din fonduri nerambursabile

Finanțările din fonduri nerambursabile, în această secțiune, se referă 
la fondurile contractate de autoritățile sau comunitățile locale din 
surse precum: fonduri europene nerambursabile, fonduri de la bugetul 
de stat, de la organisme financiare internaționale, fonduri norvegiene 
nerambursabile ș.a. Am clasificat aceste fonduri în funcție de sursă și de 
instituția care le gestionează, fiind prezentate conform acestor categorii 
în paginile următoare.

Tabelul 2 prezintă o distribuție a acestor tipuri de finanțări la nivel 
de județ și regiune de dezvoltare, fiind calculate următoarele variabile: 
numărul de comune din județ care au contractat astfel de fonduri, 
numărul de proiecte de finanțare contractate la nivelul fiecărui județ, 
precum și numărul de comune care au contractat mai mult de un 
proiect. Urmărind aceste variabile, am calculat procentul de comune 

care au accesat astfel de fonduri la nivelul fiecărui județ dar și la nivel 
regional și național.

Se poate observa că regiunile Nord-Vest și Nord-Est au numărul cel 
mai mare de comune care au accesat fonduri externe (223, respectiv 
219). Cele mai mici valori au fost înregistrate în regiunile Sud-Est și Sud 
(97, respectiv 117) exceptând regiunea București-Ilfov. Raportând aceste 
valori la numărul total de comune din județ, rezultă că regiunea Nord-Vest 
înregistrează din nou cea mai mare valoare (55%), iar Sud-Est și Sud cele 
mai mici (27%, respectiv 23%).
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Tabelul 2. Proiecte de investiții din fonduri nerambursabile la nivel de UAT 

Regiune de 
dezvoltare Județ Număr total 

de UAT-uri

Proiecte finanțate prin:
Număr total 
de proiecte

Număr total de UAT-uri 
cu proiecte de investiții

Procent de  
UAT-uri cu 
investiții

Număr de UAT-uri cu 
mai mult de un proiect PNDR 

14-20
PNDR 
7-13 PNDL FRDS

Vest

Arad 68 11 12 2 0 25 22 32% 3
Caraș-Severin 69 18 26 12 3 59 41 59% 17
Hunedoara 55 21 12 5 0 38 31 56% 6

Timiș 89 23 20 6 1 50 38 43% 12
Subtotal 281 73 70 25 4 172 132 47% 38

Nord-Vest

Bihor 91 36 23 0 1 60 47 52% 13
Bistrița-Năsăud 58 20 12 14 3 49 39 67% 9

Cluj 75 17 16 1 2 36 32 43% 4
Maramureș 63 29 17 5 2 53 42 67% 9

Sălaj 57 14 24 7 8 53 41 72% 9
Satu Mare 59 7 17 3 1 28 22 37% 6
Subtotal 403 123 109 30 17 279 223 55% 50

Centru

Alba 67 11 15 4 1 31 27 40% 4
Brașov 48 6 4 0 2 12 10 21% 2

Covasna 40 10 4 2 0 16 13 33% 3
Harghita 58 25 5 6 1 37 30 52% 6

Mureș 91 49 5 2 1 57 51 56% 6
Sibiu 53 15 9 2 1 27 26 49% 1

Subtotal 357 116 42 16 6 180 157 44% 22

Nord-Est

Bacău 85 16 14 7 1 38 30 35% 7
Botoșani 71 8 8 8 1 25 23 32% 2

Iași 93 21 27 8 1 57 47 51% 10
Neamț 78 21 19 8 1 49 41 53% 8

Suceava 98 27 19 16 1 63 50 51% 12
Vaslui 81 10 18 1 0 29 28 35% 1

Subtotal 506 103 105 48 5 261 219 43% 40

Sud-Est

Brăila 40 0 1 4 3 8 8 20% 0
Buzău 82 7 2 7 1 17 17 21% 0

Constanța 59 10 6 1 2 19 17 29% 1
Galați 61 1 12 10 2 25 24 39% 1
Tulcea 46 4 8 12 0 24 20 43% 4

Vrancea 68 5 1 5 0 11 11 16% 0
Subtotal 356 27 30 39 8 104 97 27% 6

Sud

Argeș 95 5 13 4 3 25 21 22% 4
Călărași 50 4 2 5 0 11 11 22% 0

Dâmbovița 82 5 19 11 0 35 31 38% 4
Giurgiu 51 3 5 0 0 8 7 14% 1
Ialomița 59 0 5 2 5 12 11 19% 1
Prahova 90 4 7 3 0 14 13 14% 1

Teleorman 92 2 2 18 1 23 23 25% 0
Subtotal 519 23 53 43 9 128 117 23% 11
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Regiune de 
dezvoltare Județ Număr total 

de UAT-uri

Proiecte finanțate prin:
Număr total 
de proiecte

Număr total de UAT-uri 
cu proiecte de investiții

Procent de  
UAT-uri cu 
investiții

Număr de UAT-uri cu 
mai mult de un proiect PNDR 

14-20
PNDR 
7-13 PNDL FRDS

Sud-Vest

Dolj 104 12 13 5 1 31 30 29% 1
Gorj 61 21 12 8 5 46 35 57% 10

Mehedinți 61 15 9 5 1 30 22 36% 6
Olt 104 8 4 12 1 25 21 20% 4

Vâlcea 78 6 12 12 1 31 26 33% 4
Subtotal 408 62 50 42 9 163 134 33% 25

Ilfov Subtotal 32 0 3 1 0 4 4 13% 0
Național Total 2862 527 462 244 58 1291 1083 38% 192

Harta 1. Procentul de UAT-uri cu investiții în infrastructura căminelor culturale prin PNDR, PNDL, FRDS la nivel de județ
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2.1.1 PNDR: mecanisme de funcționare – exercițiile bugetare  
2013, 2020.

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) este programul prin 
care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul 
României pentru dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural din România8. 
PNDR stabilește liniile de finanțare pentru atingerea obiectivelor prioritare 
ale României și este finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală9 (FEADR). Implementarea tehnică și financiară este asigurată de către 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)10, instituție subordonată 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Primul exercițiu financiar al PNDR 
s-a desfășurat între 2007 și 2013, iar al doilea între 2014 și 2020. Dincolo de 
scopul principal al dezvoltării economice și sociale a spațiului rural românesc, 
fiecare exercițiu financiar a urmărit o serie de axe prioritare. 

În cazul PNDR 2007-201311, au existat 4 axe prioritare:
1. Îmbunătățirea competitivității sectoarelor agricol și forestier
2. Îmbunătățirea mediului și a spațiului rural
3. Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei 

rurale
4. Demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală (denumită 

și Axa LEADER)12

La nivelul axei prioritare 3 a existat Submăsura 322 pentru renovarea, 
dezvoltarea satelor (a), îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia 
şi populaţia rurală (b) şi punerea în valoare a moştenirii rurale (c)13. 
Aceasta propunea o abordare integrată a celor trei submăsuri (a, b, 
c) datorită interdependenței acestora și având drept scop dezvoltarea 
durabilă și creșterea valorii adăugate a proiectului pentru beneficiar14. La 
nivelul acestei submăsuri, alături de proiecte pentru infrastructură mică de 
bază, au fost incluse proiectele de finanțare pentru dotarea, renovarea, 
reabilitarea și modernizarea căminelor culturale, „inclusiv prima achiziţie de 
cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi instrumente 
muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial 
ca parte componentă a proiectului. De asemenea vor fi susţinute cheltuielile 
cu achiziţionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de 
instalare şi montaj.”15

În plus, în ceea ce privește axa 4 – LEADER –, a existat Măsura 41 aferentă 
obiectivelor Măsurii 322 din PNDR ce oferea posibilitatea contractării unor 

8 Portalul FEADR, despre PNDR, http://www.finantare-rurala.ro/despre/ce-este-pndr.html. 
9 Ibidem.
10 Portalul AFIR, PNDR 2014-2020, https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_pndr_2014_2020.
11 Portalul PNDR, axe prioritare ale PNDR 2007-2013, https://www.pndr.ro/pndr-2007-2013.html
12 PNDR 2007-2013, https://portal.afir.info/Uploads/PNDR/2007-2013/PNDR_2007-2013_v16.pdf, 

p 676.
13 Idem, p. 368. 
14 Idem, p. 370.
15 Idem, p. 373. 

fonduri pentru cultură prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL-
uri) care au intermediat procesele de selecție, depunere a dosarului și 
implementare a proiectelor.16 

În ceea ce privește PNDR 2014-202017, prioritățile de dezvoltare s-au 
diversificat. Au existat șase priorități de investire și 19 măsuri de finanțare 
corespunzătoare acestor priorități:

1. Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 
silvicultură și zonele rurale;

2. Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 
inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;

3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor 
de prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstării 
animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;

4. Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de 
agricultură și silvicultură;

5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către 
o economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările 
climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic;

6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 
economice în zonele rurale.18

Pentru a atinge aceste obiective generale, PNDR 2014-2020 propunea 
o serie de submăsuri, dintre care Submăsura 7.6 pentru „servicii de bază 
și reînnoirea satelor”, din cadrul Priorității 6. Aceasta prevedea „investiții 
asociate cu protejarea patrimoniului cultural în mediul rural”19, urmărind 
„susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a 
patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale 
inclusiv a așezămintelor culturale – cămine culturale”.20 Aceste investiții 
sunt considerate importante pentru contribuția lor la valorificarea 
moștenirii culturale locale și implicit la dezvoltarea locală durabilă 
prin promovarea turismului local și creșterea nivelului de trai în zonele 
rurale. Tot la nivelul Măsurii 7 mai sunt prevăzute alte două submăsuri 
ce vizează nevoile așezămintelor culturale din mediul rural – Submăsura 
7.2 ce prevede investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază 
la scară mică în mediul rural, și Submăsura 7.4 ce propune investiții în 
crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

16 Ghidul solicitantului pentru Sm 322, PNDR 2007-2013, https://portal.afir.info/informatii_
generale_pndr_pndr_2007_2013_masura_322_renovarea_si_dezvoltarea_satelor, p. 20.

17 Portalul PNDR, priorități de investire pentru PNDR 2014-2020, https://www.pndr.ro/pndr-2014-
2020.html.

18 PNDR, 2014-2020, https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2019/PNDR-2014-2020-
versiunea-IX-aprobata-23-ianuarie-2019.pdf, pp. 132-150.

19 Idem, p. 380. 
20 Ibidem.
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populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii 
aferente.21

Așadar, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, fondurile 
europene nerambursabile care ajung în țară se adresează, printre altele, și 
culturii din mediul rural, prin submăsuri dedicate acestui sector. Astfel, atât 
în exercițiul financiar 2007-2013, cât și în cel din 2014-2020, așezămintele 
culturale sunt incluse pe lista obiectivelor de reabilitat, dotat sau modernizat, 
fiind considerate un element important în infrastructura rurală nu doar din 
punct de vedere cultural-educațional, ci și pe plan economic și demografic 
[#infrastructura_fizică].

2.1.2 Imaginea căminului cultural și evaluarea stării culturii din 
mediul rural la momentul lansării exercițiului financiar.

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
se evidențiază rolul important al căminelor culturale în desfășurarea 
activităților culturale la nivel rural și relevanța lor pentru nivelul educațional 
al populației. Se argumentează și rolul lor în conservarea și valorificarea 
patrimoniului și moștenirii naționale, fiind considerate punctul în jurul 
căruia este organizată activitatea culturală din spațiul rural.22  

Conform evaluării prezentate în documentul PNDR 2007-2013, înainte 
de lansarea și implementarea exercițiului financiar 2007-2013, „majoritatea 
căminelor culturale, caselor de cultură şi a altor aşezăminte culturale se află 
într-o stare continuă de degradare, neputând oferi astfel, servicii culturale 
populaţiei rurale, aspect ce se răsfrânge şi asupra situaţiei educaţionale a 
acesteia.”23 Se argumentează că acesta este unul dintre motivele pentru care 
satele românești nu reușesc să-și valorifice patrimoniul cultural, tradițional, 
unic spre beneficiul economic al populației. Același raport subliniază 
precaritatea așezămintelor culturale și a resurselor pe care le au la dispoziție 
pentru a funcționa, precum și numărul în creștere al celor care s-au închis 
până în 2006. Conform datelor din raport, în anul 2002 existau 6147 de 
cămine culturale, dintre care 97% cu sediu propriu, dar, din cauza condițiilor 
improprii, doar 1874 (30%) mai puteau desfășura activități culturale, iar 
dotarea era considerată nesatisfăcătoare în 80% dintre cămine.24

Perspectiva PNDR 2014-2020 asupra domeniului cultural rural 
este similară, iar programul continuă într-o anumită măsură liniile de 
intervenție și principiile din exercițiul bugetar anterior. În acest sens, 
în motivarea Măsurii 7, documentul PNDR 2014-2020 face referire la 
aceleași date folosite în raportul PNDR 2007-2013 privitoare la starea 
așezămintelor culturale. Totodată, PNDR 2014-2020 definește căminul 

21 Ibidem.
22 PNDR 2007-2013, https://portal.afir.info/Uploads/PNDR/2007-2013/PNDR_2007-2013_v16.

pdf, p. 369.
23 Ibidem.
24 Ibidem.

cultural drept „instituție înființată în scopul propagării culturii în spațiul 
rural”25 și îi subliniază importanța din mai multe puncte de vedere: pentru 
„determinarea identității socio-culturale”, în sprijinul educației, pentru 
accesul la cultură, dar și pentru a spori atractivitatea mediului rural pentru 
populația tânără26. 

Așadar, în ambele exerciții financiare ale PNDR, așezămintele culturale 
sunt considerate un element structural important care, prin activitatea 
sa, generează beneficii nu doar în domeniul cultural, ci și la nivel social și 
economic. Cu toate acestea, evaluarea căminelor culturale conform PNDR 
arată că o mare parte dintre ele sunt dotate necorespunzător și astfel nu 
le poate fi valorificat potențialul.27 Această evaluare identifica nevoile de 
a renova, reabilita, dota și moderniza căminele culturale cu scopul de le 
repune în folosul comunității și a spori astfel accesul la cultură și educație 
în mediul rural. În PNDR 2007-2013 abordarea acestor obiective a fost una 
integrată cu alte elemente de infrastructură de bază și servicii în zonele 
rurale, fiind recunoscută astfel interdependența acestor sectoare.28 

2.1.3 Selecția beneficiarilor și criteriile pentru calcularea 
punctajului 

Pentru a completa contextul finanțărilor din fonduri europene pentru 
așezămintele culturale, este important de urmărit modul de selecție a 
proiectelor ce au beneficiat de finanțare, scoțând astfel în evidență detalii 
despre criteriile de selecție a dosarelor, calcularea punctajului, prioritizarea 
proiectelor, dificultăți și probleme în procesul de implementare. Aceste 
detalii contextualizează rezultatele ilustrate ulterior cu privire la numărul și 
distribuția diferitelor tipuri de investiții în așezămintele culturale.

Conform ghidurilor solicitantului de fonduri PNDR, principiul de bază al 
acordării finanțării este acela de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate 
în prealabil de către beneficiarul proiectului29. În aceleași ghiduri sunt 
menționați beneficiarii eligibili pentru finanțare prin programele PNDR, care 
fac parte din următoarele categorii:

25 PNDR 2014-2020, https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2019/PNDR-2014-2020-
versiunea-IX-aprobata-23-ianuarie-2019.pdf, p. 400.

26 Idem, p. 380. 
27 PNDR 2007-2013, https://portal.afir.info/Uploads/PNDR/2007-2013/PNDR_2007-2013_v16.pdf, 

p. 369.
28 Ghidul solicitantului pentru Sm 322, PNDR 2007-2013, https://portal.afir.info/informatii_

generale_pndr_pndr_2007_2013_masura_322_renovarea_si_dezvoltarea_satelor, p. 15. Acest 
aspect a creat și anumite dificultăți metodologice în cadrul acestui studiu, în special pe 
Submăsura 322 din PNDR-2007-2013, fiindcă datele publice accesibile uneori nu specificau 
clar componentele integrate în proiect, respectiv tipul de intervenție/proiect implementat la 
nivelul căminului cultural, ci menționau doar o descriere generică „Modernizare infrastructură 
și servicii locale în comuna X (Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud)”. În PNDR 2014-2020 
criteriile de selecție a dosarelor au fost separate pentru fiecare componentă a măsurii 7.6, iar 
raportarea s-a făcut separat pe fiecare secțiune a proiectului.

29 Idem, p. 22; Ghidul Solicitantului pentru M 7.6, PNDR 2014-2020, https://www.madr.ro/docs/
dezvoltare-rurala/2019/PNDR-2014-2020-versiunea-IX-aprobata-23-ianuarie-2019.pdf, p. 18. 
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1. Comunele;
2. ONG-urile, așezămintele culturale și instituțiile de cult;
3. Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între două 

sau mai multe comune (doar pentru PNDR 2007-2013);
4. Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează 

obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local şi care 
aplică pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local şi 
natural din spaţiul rural (doar pentru PNDR 2007-2013);

5. Persoanele fizice autorizate/societățile comerciale, care dețin în 
administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de 
clasă (grupă) B (doar pentru PNDR 2014-2020).

O parte dintre așezămintele culturale din rural se află, la momentul 
scrierii acestui studiu, în litigii/procese de retrocedare, în concesiune către 
biserici, asociații sau alți actori privați. În lipsa unui proprietar din lista 
aprobată de PNDR, aceste cămine nu au putut fi incluse în proiecte de 
finanțare, după cum exemplifică un antreprenor din Brașov administrează 
clădirea căminului cultural printr-un parteneriat cu parohia ortodoxă locală 
care are drept de concesiune asupra clădirii: investițiile pentru renovarea, 
întreținerea și extinderea clădirii căminului le-a făcut din fonduri proprii, 
pentru că „am încercat și cu niște fonduri europene. Ne-am dus să ne 
interesăm, dar ne-au zis că nu se pot obține dacă nu ești proprietar.”(L., 
antreprenor din comuna Lunca Câlnicului).

Pentru selectarea dosarelor depuse de benficiarii ce se încadrează 
într-una dintre categoriile de mai sus, PNDR 2007-2013 listează 10 
criterii30 ce pot fi grupate pe patru componente mai cuprinzătoare: prima 
componentă e privitoare la nivelul de investiții anterioare și gradul de 
sărăcie al localității beneficiare (criteriile 1 și 2); a doua componentă e 
legată de integrarea proiectului în alte strategii de dezvoltare locală și 
de integrarea mai multor tipuri de investiții în același proiect (criteriile 3 
și 4); a treia componentă vizează investițiile în proiecte de infrastructură 
mică de bază (criteriile 5-8); a patra componentă include investiții în 
infrastructura socio-culturală și patrimoniu (criteriile 9-10). Strategia 
PNDR 2007-2013 pune accent pe proiecte integrate, astfel că sunt 
prioritare proiectele care ating criterii din mai multe componente, sau 
mai multe criterii din aceeași componentă. Îndeplinirea fiecărui criteriu 
este punctată, ponderea cea mai ridicată din total având-o componenta 
legată de investițiile în infrastructura mică de bază (50 de puncte din 
100 sunt alocate pentru îndeplinirea tuturor criteriilor 5-8). În ce privește 
componenta socio-culturală, aceasta are o pondere de 20% din punctele 
proiectului, dintre care 10 puncte maximum se pot aloca pentru proiectele 
care promovează investiții în scopul conservării specificului local și a 

30 Ghidul solicitantului pentru Sm 322, PNDR 2007-2013, p. 6; Ghidul Solicitantului M 7.6, PNDR 
2014-2020, p. 6

moștenirii culturale, investiții în care se încadrează și cele privitoare la 
așezămintele culturale. Așadar, pentru a atinge un punctaj cât mai ridicat 
al dosarului, respectând totodată și prioritatea proiectelor integrate, o 
bună parte din proiectele de finanțare implementate prin PNDR 2007-
2013 care au investit în așezămintele culturale din mediul rural au avut 
și o componentă legată de infrastructură de bază (drumuri, canalizare, 
alimentare cu apă etc.). 

Conform ghidului PNDR 2007-2013, pentru acest criteriu, se acordă 
punctaj, în funcție de categoria de beneficiar, numai dacă sunt prevăzute 
investiţii directe în:

• renovarea, modernizarea, extinderea şi/sau dotarea căminelor culturale; 
• târguri, festivaluri, pieţe tradiţionale şi alte manifestări tradiţionale locale;
• restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural – clasa B; 
• protejarea unor elemente ale cadrului natural.31

În PNDR 2014-2020, pentru investițiile de modernizare și dotare a 
căminelor culturale, selecția dosarelor s-a făcut în baza unei liste de criterii 
mai restrânse, grupate după două principii: principiul gradului de deservire 
a populației, inclusiv potențialul turistic al localității și principiul valorii 
culturale, în funcție de numărul de activități socio-culturale desfășurate. 
Astfel, după primul principiu au fost prioritizate proiectele care deservesc 
localități cu o populație cât mai mare și din zone cu potențial turistic cât 
mai ridicat. Pentru îndeplinirea fiecăruia dintre aceste criterii se pot aloca 
maximum 40 de puncte din totalul de 100 al proiectului. După al doilea 
principiu, au avut prioritate proiectele care demonstrau activități culturale 
și/sau sociale, fiecare din aceste două criterii putând fi punctate cu 
maximum 10 puncte. Așadar, în cazul PNDR 2014-2020, la nivelul fiecărei 
componente diferențierea punctajelor nu s-a mai făcut în funcție de tipul 
beneficiarului, ci de gradul de îndeplinire a criteriilor stabilite. Pentru a 
sprijini această metodă de evaluare, pentru principiul valorii culturale, 
ghidul solicitantului PNDR 2014-2020 oferă și o listă cu exemple de activități 
culturale și sociale pretabile pentru punctare în dosarul pentru investiții de 
modernizare și dotare a căminelor culturale. Această listă include existența 
unor ansambluri folclorice, de dansuri, instrumentale, teatrale, cercuri 
pentru diverse meșteșuguri, iar la nivelul activităților sociale menționează 
organizarea de activități țintite către incluziunea socială și implicarea 
activă a vârstnicilor, precum și organizarea de conferințe și manifestări pe 
diverse teme sociale.32 [#activitate].

31 10 puncte pentru proiecte realizate de ONG-uri, unități de cult, așezăminte culturale, persoane 
fizice și juridice; 7 puncte pentru proiectele realizate de către comune, iar funcţionarea 
obiectivului investiţiei este asigurată în parteneriat cu ONG-uri/așezăminte culturale; 5 puncte 
pentru proiectele realizate de către comune şi A.D.I.-uri.

32 Ghidul Solicitantului pentru M 7.6, PNDR 2014-2020, https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-
rurala/2019/PNDR-2014-2020-versiunea-IX-aprobata-23-ianuarie-2019.pdf, p. 16.
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Calculând, pe baza acestor detalii, ponderea punctajului celor două 
principii de evaluare din punctajul total al unui proiect, în cadrul PNDR 
2014-2020, se poate observa că la selecție accentul a fost pus mai degrabă 
pe potențialul așezămintelor culturale (80% din puncte) și mai puțin pe 
activitatea propriu-zisă (20% din puncte). În unele cazuri, acest aspect se 
traduce în reabilitarea unor cămine cu potențial (populație deservită mare, 
potențial turistic ridicat) care nu este pus în practică. Astfel, dintre cazurile 
examinate în cadrul cercetării calitative, au fost întâlnite așezăminte culturale 
în care s-au investit asemenea fonduri, dar care sunt închise sau foarte rar 
folosite, în principal din lipsa resurselor umane adecvate activității culturale 
și pentru că regulamentul PNDR interzice schimbarea destinației obiectivului 
cel puțin cinci ani de la investiție. Această situație este recurentă însă și în 
cazul PNDR 2007-2013, chiar dacă în acea sesiune erau incluse fonduri și 
pentru evenimente culturale. În Cluj, de exemplu, un responsabil de cămin 
detaliază acest aspect: „Căminul din L. a fost renovat pe [măsura] 322, dar 
a fost ținut închis pentru că erau obligați să îl folosească pentru activități 
culturale [n.r. și nu pentru altceva]. În lipsa lor, au stat cu căminul închis 
cinci ani până a expirat interdicția. Acum îl folosesc pentru nunți, botezuri.” 
Pe parcursul cercetării calitative am întâlnit și cazuri în care așezământul 
cultural, reabilitat și dotat recent, este păstrat în cea mai mare parte a 
timpului închis. Pretextul autorităților locale este că se tem de potențiale 
daune, mai ales în cazul unor evenimente comunitare.

În legătură cu principiul gradului de deservire a populației, acesta a 
favorizat situații în care o comună cu mai multe sate și cămine culturale 
aferente a putut include în dosar două sau mai multe cămine culturale 
tocmai pentru a mări baza de populație deservită, suma maximă 
contractabilă rămânând aceeași (500.000 de euro). După observațiile din 
teren însă, deseori căminul din satul de reședință a comunei a înregistrat 
investițiile mai consistente, celelalte cămine primind un sprijin mai redus. 
De exemplu, căminul din Dupuș, județul Sibiu, deservește o populație 
de aproximativ 200 de persoane. Acesta a fost inclus într-un proiect de 
reabilitare și dotare prin PNDR 2014-2020, alături de căminul din satul Ațel, 
mai mare, reședință de comună. La momentul vizitei din iulie 2019, căminul 
din satul mai mic servea mai degrabă ca depozit pentru dotările folosite 
mai rar în căminul activ din satul reședință de comună. Deși viceprimarul 
susține că în Dupuș este un așezământ activ, tot el afirmă că sunt puțini 
oameni în sat și că în căminul de acolo se desfășoară rar activități și 
acestea sunt mai degrabă parastase. Un alt exemplu vine din Argeș, unde 
căminele din cele două sate mai mari – Stănești și Corbi – ale comunei Corbi 
au fost incluse într-un proiect PNDR 2014-2020 de dotare și reabilitare. 
Celelalte două sate, Corbșori și Poienărei, „n-au putut fi prinse în proiect, 
fiindcă sunt localități mai mici, sunt mulți locuitori plecați în străinătate” 
(R., referent, comuna Corbi, Argeș), necalificându-se deci pentru punctaj în 
plus la capitolul de populație deservită.

Pe de altă parte, principiul valorii culturale pare să fi stimulat activitatea 
culturală în cadrul căminelor culturale implicate în acest tip de proiect de 
finanțare. Un exemplu a fost documentat în județul Argeș unde, pentru a 
ridica punctajul dosarului, dar și pentru a revitaliza activitatea culturală locală, 
primarul a hotărât înființarea unui ansamblu folcloric de dansuri și voce, cu 
ajutorul copiilor din comună: „Cheltuim cu Școala Populară de Arte și Meserii 
să-i pregătim pe acești copii din trupa de dans și cor – primăria, consiliul local 
– dar știm că așa putem să facem un spectacol aici fără să ne coste prea 
mult. Căminul cultural din Schitu Golești a primit finanțare datorită existenței 
ansamblului și am împușcat doi iepuri – încerc să revigorez activitatea 
culturală a comunei și am și un cămin cultural dotat după toate standardele, 
prin PNDR, CEREFIR, măsura 7.6.” (T., primarul comunei Schitu Golești, Argeș). 
În completare, directorul Școlii Populare de Arte și Meserii din Pitești, Argeș 
face referire la colaborările cu autoritățile locale în scopul îmbunătățirii 
punctajului dosarului pentru finanțare, dar și pentru revigorarea culturii în 
mediul rural: „O parte dintre primari – vreo trei-patru din județ – au apelat 
la formula asta de colaborare cu Școala tocmai ca să-și creeze un portofoliu 
în vederea accesării unor fonduri pentru reabilitarea, dotarea căminului. De 
exemplu, la Hârsești, doamna director a scris niște proiecte și acum vrea să 
înființeze un taraf de romi și, ca să poată să acceseze proiectul ăsta, a făcut 
un acord cu noi că le acordăm instructor, ei să cumpere instrumentele.” (E., 
director Școala Populară de Arte și Meserii, Argeș).

2.1.4 Tipuri de investiții: modernizare, renovare, reabilitare, 
dotare 

În ambele exerciții financiare ale PNDR, tipurile de investiții asociate 
căminelor culturale sunt modernizarea, reabilitarea, renovarea și dotarea. 
Pentru a expune clar modul în care am ales să indexăm și recodificăm 
datele din această secțiune, detaliem aici definițiile acțiunilor destinate 
așezămintelor culturale și finanțate în cadrul celor două PNDR-uri. 

În primul rând, este de notat că definițiile modernizării diferă între cele două 
PNDR-uri. În ghidul PNDR 2007-2013, modernizarea nu include și procesul 
de dotare și chiar se stipulează că „dotarea aşezămintelor culturale poate fi 
făcută şi independent de intervenţia asupra clădirilor”, adică independent de 
procesul de modernizare.33 În schimb, ghidul PNDR din 2014-2020 nu mai face 
aceste precizări. Dotarea este cuprinsă în acțiunea de modernizare a căminelor 
culturale, acțiune care „cuprinde lucrările de construcții-montaj și instalații 
privind reabilitarea infrastructurii și/sau consolidarea construcțiilor, reutilarea/
dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparținând tipurilor de investiții derulate 
prin măsură, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea 
destinației/funcționalității inițiale.”34

33 Ghidul solicitantului pentru Sm 322, PNDR 2007-2013, https://portal.afir.info/informatii_
generale_pndr_pndr_2007_2013_masura_322_renovarea_si_dezvoltarea_satelor, p. 12.

34 PNDR, 2014-2020, p. 400, https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2019/PNDR-2014-
2020-versiunea-IX-aprobata-23-ianuarie-2019.pdf, p. 400.
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Cu toate acestea, în lista proiectelor de finanțare pentru așezăminte 
culturale pe Submăsura 7.6, există exemple35 de cămine culturale care au 
fost doar dotate, pe când altele au fost și modernizate și dotate. Cu alte 
cuvinte, la implementarea proiectelor a fost posibilă dotarea separată de 
modernizare, deși în ghidul PNDR 2014-2020 dotarea este definită ca parte 
din acțiunea de modernizare. În baza acestor informații de ordin teoretic și 
empiric, am ales ca în cadrul acestui studiu indexarea numărului și tipului de 
proiecte de investiție în căminele culturale să facă diferența între procesul 
de modernizare și cel de dotare. Am aplicat această distincție atât pe lista 
proiectelor din PNDR 2007-2013, cât și pe cele din PNDR 2014-2020. De 
asemenea, în cadrul categoriei de modernizare am inclus și activitățile de 
reabilitare și renovare. Reabilitarea este inclusă în modernizare conform 
definiției din ambele ghiduri PNDR. Renovarea, deși nu apare ca investiție 
independentă în listele proiectelor din ambele PNDR-uri, are o definiție 
separată în ghidul solicitantului.36

În acest context, am ales ca aceste trei tipuri de acțiuni – modernizarea, 
renovarea și reabilitarea – să fie numărate împreună, ca o singură categorie 
de investiții, pentru că toate au ca obiect al intervenției clădirea căminului 
cultural. Pe de altă parte, dotarea presupune investiții în patrimoniu ce 
poate fi și mobil – costume populare, echipament sonor, mobilier etc. Pe 
lângă modernizare și dotare, în cadrul PNDR 2007-2013 am delimitat 
proiectele care finanțau și evenimente, conform descrierii lor din baza de 
date publică. O ultimă categorie pentru clasificarea investițiilor prin PNDR 
se referă la alte tipuri de intervenții/acțiuni finanțate în domeniul culturii în 
rural care nu sunt detaliate în baza de date transmisă de AFIR.37

În concluzie, am determinat numărul de comune care au avut proiecte 
finanțate în ambele exerciții financiare ale PNDR. În comunele aflate în 
această situație am numărat căminele asupra cărora s-a intervenit, 
clasificându-le, după tipul de intervenție, pe următoarele categorii: 
modernizate, dotate, altele, adăugând o categorie cu evenimente pentru 
PNDR 2007-2013, program care a inclus fonduri și pentru asemenea 
acțiuni. Este important de reținut că, în multe cazuri, căminele au fost și 
modernizate și dotate, în aceste situații căminele fiind numărate în ambele 

35 De exemplu, căminele culturale din comunele Feliceni, județul Harghita și Albești, județul 
Constanța.

36 Renovare - toate acele intervenţii care sporesc gradul de îmbunătăţire a finisajelor şi a 
accesoriilor tehnice (vopsitorii, zugrăveli, schimbarea instalaţiilor interioare şi exterioare din 
incintă etc.) precum şi lucrări de recompartimentare, modificări ce duc la sporirea confortului 
(iluminat, echipare electrică, termică, securitate etc.) şi al siguranţei în exploatare (căi de acces 
şi de circulaţie, sisteme de protecţie la foc etc.) în general, intervenţii ce conduc la un mod 
mai funcţional şi mai economic de folosire a unei construcţii, fără posibilitatea de schimbare 
volumetrică şi planimetrică sau modificarea destinaţiei iniţiale. Ghidul solicitantului pentru 
Sm 322, PNDR 2007-2013, https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_pndr_2007_2013_
masura_322_renovarea_si_dezvoltarea_satelor, p. 50. 

37 Descrierea proiectului ia de exemplu forma „Promovarea moștenirii culturale în comuna X”, așa încât, 
deși investiția vizează domeniul culturii în mediul rural, nu putem distinge clar categoria în care s-a 
investit.

categorii. Deși analiza oferă o imagine detaliată a tipului de intervenții 
realizate asupra infrastructurii culturale în cadrul acestui program, limita 
abordării este că nu putem distinge și expune și numărul de cămine care 
s-au încadrat doar la o categorie de intervenție.

2.1.5 Rezultate

La nivel național, după cum se poate observa în Tabelul 3, pentru 
exercițiul financiar PNDR 2007-2013 s-au contractat fonduri europene pe 
Măsura 322 în 462 (16%) de comune din totalul național de 2862. În cadrul 
acestor proiecte, din totalul național de 6365 de cămine culturale, 240 
(4%) au fost modernizate/reabilitate/renovate, 186 (3%) au fost dotate, în 
49 (1%) de sate s-au desfășurat evenimente culturale, iar în 130 (2%) de 
cazuri a fost vorba de alte tipuri de intervenții/acțiuni finanțate în domeniul 
culturii în rural care nu sunt detaliate în baza de date a AFIR.

În ce privește PNDR 2014-2020, cifrele cresc semnificativ. La nivel 
național, pe măsura 7.6 au fost finanțate 527 de proiecte în mediul rural 
(în 18% din numărul total de comune). Chiar dacă numărul comunelor ce au 
contractat proiecte nu este cu mult mai mare față de exercițiul precedent, 
numărul de cămine modernizate și dotate prin aceste proiecte a crescut 
considerabil: 643 de cămine modernizate (10% din totalul național) și 
541 (8,5%) dotate. În procente raportate la totalul național de comune, 
respectiv cămine, creșterea față de exercițiul financiar precedent este 
de 2% în ce privește numărul de comune cu proiecte, de 6% în termeni 
de cămine modernizate, și de 5,5% la cămine dotate. Singura scădere 
este înregistrată la nivelul proiectelor clasificate „altele”, respectiv - 4% 
(raportat la numărul total de comune). De asemenea, PNDR 2014-2020 nu 
are categoria de evenimente. Reamintim că, în multe cazuri, același cămin 
a fost și modernizat și dotat, astfel că o sumă a căminelor din aceste două 
categorii nu echivalează cu numărul total de cămine implicate în proiecte. 
De asemenea, unele cămine au fost doar dotate, deci nu putem spune nici 
că numărul mai mare – 643 – este numărul total de cămine asupra cărora 
s-a intervenit în acest exercițiu financiar.
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Tabelul 3. Finanțare proiecte pentru așezăminte culturale pe regiuni de dezvoltare

Regiune

PNDR 2007 - 2013 (322) PNDR 2014 - 2020 (7.6)

Comune cu 
proiecte

Cămine culturale 
modernizate / reabilitate 

/ renovate

Cămine 
culturale 
dotate

Evenimente Altele Comune cu 
proiecte

Cămine culturale 
modernizate / reabilitate / 

renovate

Cămine 
culturale 
dotate

Altele

Vest 70 51 38 5 5 73 133 109 1

Nord Vest 109 83 45 5 17 123 178 119 0

Centru 42 25 20 2 17 116 131 96 11

Nord Est 105 40 27 16 48 103 96 109 0

Sud Est 30 7 4 4 18 27 26 26 0

Sud 53 26 38 1 3 23 23 14 0

Sud Vest 50 8 14 13 22 62 56 68 0

București-Ilfov 3 0 0 3 0 0 0 0 0

Național 462 240 186 49 130 527 643 541 12

La nivel regional, conform datelor colectate pentru PNDR 2007-2013, 
regiunea Nord-Vest înregistrează cel mai mare număr de comune care au 
accesat fonduri europene nerambursabile pentru cultură – 109 – urmată 
de Nord-Est cu 105 comune implicate în proiecte. Aceste două regiuni 
depășesc considerabil media celorlalte 5 regiuni38, care este de 49 de 
proiecte. Cele mai mici valori sunt înregistrate în regiunea Sud Est și Centru 
– 30, respectiv 42 de proiecte. Datele pentru regiunea Vest arată că în 70 
de comune au existat proiecte PNDR prin care s-au modernizat și dotat 
mai multe cămine culturale decât în regiunea Nord Est. Această diferență 
trebuie însă echilibrată cu numărul proiectelor înscrise la categoria „altele”, 
pentru care nu s-a detaliat tipul de intervenție în datele publice folosite 
ca sursă. Acest aspect este valabil pentru majoritatea regiunilor în acest 
exercițiu financiar, existând, la nivel național, 130 de proiecte pentru care 
datele publice nu oferă detalii care să permită clasificarea acestora în 
vreuna dintre categoriile stabilite conform metodologiei și ghidului de 
proiect. Ţinând cont de abordarea integrată a PNDR 2007-2013, există 
probabilitatea ca și aceste 130 de proiecte să fi inclus componente de 
modernizare și/sau dotare a căminelor, pe lângă cele de infrastructură de 
bază.

38  Regiunea București-Ilfov e considerată aici un outlier statistic, nefiind luat în considerare la calculul 
mediei.

Harta 2. Distribuția numărului de comune care au beneficiat de proiecte 
de investiții finanțate pe PNDR 2013 (322) și PNDR 2020 (7.6), la nivel de 
regiune de dezvoltare
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Pentru PNDR 2014-2020, regiunea Nord-Vest rămâne în continuare lider 
național la numărul de comune cu proiecte implementate – 123 –, număr 
care îl depășește pe cel din exercițiul financiar precedent. Regiunea Centru 
înregistrează o creștere considerabilă față de PNDR 2007-2013 și ajunge 
aproape de nivelul regiunii Nord-Vest, la 116 comune cu proiecte. Și pe 
exercițiul financiar 2014-2020, regiunea Vest înregistrează un număr mai 
mare de cămine modernizate și dotate decât primele două regiuni clasate, 
chiar dacă numărul de comune care au accesat acest tip de fonduri europene 
este de 73 (față de peste 100 la primele trei regiuni clasate). E nevoie așadar, 
ca această interpretare a datelor să fie ponderată cu numărul total de 
comune și sate din regiune: chiar și cu această ponderare, Vestul este peste 
medie, având cel mai mic număr de sate și comune (în afară de regiunea Ilfov) 
la nivel național și, cu toate acestea, înregistrând al doilea număr de cămine 
modernizate (133) și dotate (109) din țară. 

În cinci din cele opt regiuni se poate observa o creștere a numărului de 
comune ce au accesat fonduri prin PNDR în a doua sesiune față de prima, 
cea mai consistentă creștere fiind înregistrată în regiunea Centru. În Sud-Est 
și Sud numărul proiectelor scade, fapt vizibil și pe Nord-Est, aici existând însă 
o diferență de doar două proiecte în minus.

Nivel județean 

Examinând datele la nivel județean [Tabelul 4] pentru sesiunea PNDR 2007-
2013, observăm că Iași este județul cu numărul cel mai mare de comune care 
au contractat proiecte (27), urmat de Caraș-Severin (26) și Sălaj (24). Cu toate 
acestea, cel mai ridicat număr de cămine modernizate și dotate este în Caraș-
Severin (19, respectiv 15) și Sălaj (23, respectiv 4). Astfel, în județul Iași, deși sunt 

cele mai multe comune care au accesat proiecte, acestea s-au concretizat și în 
cămine modernizate și dotate, dar și în evenimente sau alte tipuri de intervenții 
în sectorul cultural. Media de proiecte contractate este de 12 comune cu proiect 
pe județ. Județele care au înregistrat cele mai puține proiecte contractate sunt 
Brăila și Vrancea (1), respectiv Buzău și Teleorman (2). 

În cadrul celui de-al doilea exercițiu financiar PNDR, județul Mureș 
înregistrează cele mai multe comune cu proiecte contractate (49), Bihor (36) 
și Maramureș (29) având, de asemenea, valori mai ridicate. Tot în județul 
Mureș sunt și cele mai multe cămine modernizate prin PNDR 2014-2020 (74), 
alte valori ridicate întâlnindu-se și în Bihor (52), Timișoara (48) și Hunedoara 
(45). Totuși, la capitolul cămine dotate, Bihorul este pe primul loc cu 50, urmat 
de Hunedoara (42) și Timișoara, Harghita și Suceava (30).  

Comparând datele la nivel județean pentru cele două sesiuni ale PNDR, 
reiese că media pe județ este de 11 comune cu proiecte pentru PNDR 2007-
2013, cu două puncte mai mică decât în sesiunea PNDR următoare, chiar 
dacă numărul total de proiecte este mai mare în PNDR 2014-2020 decât în 
PNDR 2007-2013. Acest lucru sugerează concentrări mai mari de investiții 
în anumite județe în a doua sesiune PNDR, fapt confirmat și de existența a 
trei județe fără vreun proiect contractat în această sesiune – Ilfov, Ialomița 
și Brăila. De asemenea, este de menționat faptul că prin PNDR 2007-2013 
aproape jumătate dintre județe (20) au desfășurat cel puțin un eveniment 
cultural cu ajutorul fondurilor contractate. Acest fapt confirmă tendința 
observată și în analiza ghidurilor beneficiarilor PNDR, anume de a prioritiza în 
sesiunea PNDR 2014-2020 potențialul cultural și infrastructura în detrimentul 
finanțării activității culturale propriu-zise.

Tabelul 4. Finanțări nerambursabile în cadrul PNDR pentru așezăminte culturale la nivel de județe

 Regiune Județ

PNDR 2007 - 2013 (322) PNDR 2014 - 2020 (7.6)

Comune cu 
proiecte de 
finanțare

Cămine modernizate/ 
reabilitate/ renovate

Cămine 
dotate Evenimente Altele

Comune cu 
proiecte de 
finanțare

Cămine modernizate/ 
reabilitate/ renovate

Cămine 
dotate Altele

Vest

Arad 12 10 5 1 0 11 13 12 1

Caraș-Severin 26 19 15 0 1 18 27 25 0

Hunedoara 12 10 5 3 1 21 45 42 0

Timișoara 20 12 13 1 3 23 48 30 0

Nord Vest

Bihor 23 14 17 0 1 36 52 50 0

Bistrița-Năsăud 12 10 5 0 1 20 27 15 0

Cluj 16 10 4 1 2 17 24 23 0

Maramureș 17 8 7 3 4 29 43 9 0

Satu Mare 17 18 8 0 2 7 10 6 0

Sălaj 24 23 4 1 7 14 22 16 0
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 Regiune Județ

PNDR 2007 - 2013 (322) PNDR 2014 - 2020 (7.6)

Comune cu 
proiecte de 
finanțare

Cămine modernizate/ 
reabilitate/ renovate

Cămine 
dotate Evenimente Altele

Comune cu 
proiecte de 
finanțare

Cămine modernizate/ 
reabilitate/ renovate

Cămine 
dotate Altele

Centru

Alba 15 11 8 0 3 11 17 10 0

Brașov 4 2 1 1 2 6 3 7 1

Covasna 4 2 2 0 2 10 11 7 0

Harghita 5 1 3 0 3 25 22 30 3

Mureș 5 3 3 0 3 49 74 25 6

Sibiu 9 6 3 1 4 15 4 17 1

Nord Est

Bacău 14 3 4 3 7 16 17 18 0

Botoșani 8 5 1 1 5 8 9 8 0

Iași 27 10 7 5 11 21 20 20 0

Neamț 19 12 4 2 7 21 16 24 0

Suceava 19 6 6 4 6 27 24 30 0

Vaslui 18 4 5 1 12 10 10 9 0

Sud Est

Brăila 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Buzău 2 1 1 0 1 7 8 5 0

Constanța 6 1 0 0 5 10 6 11 0

Galați 12 3 1 3 5 1 1 0 0

Tulcea 8 1 1 0 7 4 5 4 0

Vrancea 1 0 0 1 0 5 6 6 0

Sud

Argeș 13 3 13 0 0 5 5 4 0

Călărași 2 2 1 0 0 4 4 2 0

Dâmbovița 19 12 12 0 3 5 5 3 0

Giurgiu 5 2 3 0 0 3 3 0 0

Ialomița 5 3 4 0 0 0 0 0 0

Prahova 7 2 5 1 0 4 4 3 0

Teleorman 2 2 0 0 0 2 2 2 0

Sud Vest

Dolj 13 2 3 3 5 12 11 12 0

Gorj 12 2 6 0 5 21 20 21 0

Mehedinți 9 2 1 3 5 15 14 21 0

Olt 4 0 1 0 3 8 7 8 0

Vâlcea 12 2 3 7 4 6 4 6 0

Ilfov Ilfov 3 0 0 3 0 0 0 0 0

Național   462 240 186 49 130 527 643 541 12
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Nivel de UAT

În urma cercetării calitative, au fost documentate cazuri de proiecte PNDR 
implementate sau în curs de implementare. Achizițiile cele mai frecvente prin 
astfel de proiecte sunt dotările de ansamblu folcloric – costume populare, 
instrumente muzicale – mobilier pentru evenimente, recuzită scenică, instalații 
de sonorizare, proiectare, iluminare, pentru încălzire și aer condiționat, utilaje 
pentru bucătărie [#infrastructura_fizică]. Aceste elemente, cărora li se adaugă 
reabilitarea fizică a clădirii, fac căminele adecvate pentru evenimente culturale 
și comunitare, ridicând nivelul potențial la care acestea pot funcționa. Acest 
lucru nu duce însă automat la activitate culturală constantă [#activitate].

Așezământul cultural din comuna Dârlos, din Sibiu, a beneficiat de 
finanțare pentru dotare, în special în vederea desfășurării activității 
ansamblurilor de dans. Astfel, din fondurile contractate s-au achiziționat 
costume populare „făcute la comandă, după specificul zonei, de firma 
care a câștigat licitația” (M., referent cultural), sistem de sonorizare, 
sistem de iluminare pentru spectacole, jaluzele, cortină pentru scena care 
a fost reproiectată și modificată și au fost îmbunătățite accesul și căile de 
evacuare. Fondurile au fost obținute cu ajutorul GAL-ului din zonă care a 
selectat proiectul pentru a-l depune spre finanțare prin Măsura 41 a axei 
LEADER din PNDR 2007-2013. Suma maximă ce a putut fi contractată prin 
această măsură a fost de 200.000 de euro, iar implementarea proiectului 
s-a făcut în perioada 2013-2014, timp în care sala mare a căminului a fost 
închisă, inaccesibilă publicului. Dl. M., referent cultural, relata la momentul 
vizitei, în iulie 2019, că, în ce privește întreținerea, așezământul cultural este 
aproape autofinanțat din evenimentele pentru care e închiriat de oamenii 
din comunitate – petreceri de nunți, botezuri, parastase, aniversări – însă, 
deși e dotat cu toate instrumentele necesare, inclusiv cu bucătărie proprie, 
„evenimentele culturale sunt din ce în ce mai puține. În urmă cu 3-4 ani erau 
mai multe. În ultimul timp s-au făcut mai puține pentru că nu sunt fonduri. 
Nu sunt fonduri de deplasări, de protocol – dacă îți vine un musafir nu poți 
să-l lași fără să-i dai o apă, un suc, un sandviș acolo, mai ales dacă sunt și 
copii. Cu un om mai matur, înțelegi, îi dai o diurnă de 10 lei și se duce el și își 
ia ce vrea. Partea financiară, pentru activitățile astea... nu știu... s-o sistat, nu 
s-o sistat... nu există!” Așadar, infrastructura fizică a așezămintelor culturale, 
chiar și atunci când este întreținută și se investește adecvat în ea, nu este de 
ajuns pentru a susține activitatea culturală. Lipsa fondurilor pentru activitate 
reduce sustenabilitatea investiției în infrastructura așezămintelor culturale 
sau, cum a formulat-o un responsabil de cămin din Cluj, „degeaba ținem o 
clădire frumoasă dacă nu sunt activități culturale!” (D., responsabil cămin, 
comuna Dăbâca, Cluj).

Deși de-a lungul celor două exerciții financiare un număr considerabil 
de comune au contractat proiecte PNDR pentru infrastructura culturală, 
pe parcursul cercetării calitative, o parte dintre reprezentanții autorităților 
locale au atras atenția și asupra unor dificultăți în derularea proiectelor. 

Una dintre cele mai frecvente probleme remarcate este birocrația, numărul 
ridicat de documente ce trebuie întocmite înainte ca proiectul să fie propriu-
zis implementat, dar și schimbările procedurale frecvente ce implică noi acte 
de întocmit: 

„Avem metri liniari de hârtie și nu e niciun târnăcop în pământ! În 
momentul de față primăria are 5 contracte în curs cu AFIR-ul. Cel pentru 
cămine e început în 2017 și are toată partea de documentare tehnică 
terminată, trebuie trimisă AFIR-ului pentru avizare. O să mergem cu dosarul 
acolo, pentru că sunt documente pe format A0 și nu avem unde să le scanăm, 
așa că preferăm să mergem să le verifice fizic, să ne asigurăm că nu sunt 
probleme. Așa avem verificare instantă și știm că e bine și nu mai avem 
surprize după […] Din păcate suntem țara unde încă e nevoie de foarte 
multe ștampile, de tone de hârtie... e incredibil de ce nu se face o chestie 
simplificată! De exemplu, pentru procesul verbal de la licitația publică de 
atribuire aveam 69 de pagini. Apoi a venit o nouă instrucțiune de la ANAF și 
am 169 de pagini... Ar merita efortul, cu sâmbete și duminici pierdute pe aici, 
dacă s-ar mișca lucrurile. Dar eu primesc listă, la liniuță, cu documentele ce 
trebuie să fie în dosar la AFIR, le pun pe toate, le trimit pachet, nu durează 
multe zile și mă sună: nu ai trimis asta, asta, aia... Dar la mine nu scrie! «În 
procedura noastră așa scrie!», zic cei de la AFIR, de la centru. Dar mie nu mi-e 
cunoscută procedura lor internă, eu lucrez după manualul lor... neactualizat. 
Ajungi să te îngropi la propriu în hârtii. Și e singura modalitate de a face ceva, 
dar îmbătrânești... îți trebuie multă vopsea de păr. Păcat, că bani sunt. Și s-a 
zis că nu se vor fonduri europene pentru că nu se pot fura, dar eu nici măcar 
nu-i bănuiesc pe unii primari de asta. Problema e că nu faci față cu hârtiile. 
Înnebunești și îmbătrânești. Noi suntem aici, la primărie, inclusiv femeia de 
serviciu, 13 persoane, cu primar, viceprimar, și muncitor necalificat. Doar 
atâția suntem, iar prin descentralizare ne tot vin sarcini în plus. Sunt armate 
de oameni care stau în deconcentrate sau administrația centrală și la noi...” 
(D., secretară, Comuna Valea Crișului, Covasna).

Dincolo de documentația necesară pentru implementarea proiectului, 
respondenta din Covasna subliniază inadvertențe atât la nivelul instituțiilor 
din administrația publică locală, cât și la nivelul celor ce administrează 
fondurile europene. Acestea întârzie punerea în aplicare a proiectului și 
pun presiune pe administrația publică locală, care uneori nu are personalul 
necesar pentru a susține efortul cerut. Acesta, susține persoana intervievată, 
este unul dintre motivele principale pentru care rata absorbției de fonduri 
europene este scăzută. Nu este singurul respondent de această părere: 
primarul unei comune din Satu Mare, care are momentan două cămine în 
reabilitare prin PNDR-AFIR, reclamă „birocrația grea pe care o au finanțările 
AFIR. E nevoie de multe avize pentru fiecare pas al investiției. E un număr mult 
prea mare de proceduri și avize, ceea ce a întârziat foarte mult reparația. 
Am început demersurile în 2016, iar șantierul a început în 2019.” (G., primar, 
comuna Păulești, Satu Mare). De asemenea, referentul unui cămin cultural din 
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același județ argumentează că, tot prin PNDR-AFIR, în urmă cu patru ani, au 
dotat două dintre căminele comunei cu căldură, aer condiționat, sonorizare, 
instrumente muzicale și costume pentru fanfară, însă pe viitor nu vor mai 
apela la finanțări europene pentru că „durează foarte mult procesul. Pentru 
dotarea cu sonorizare și încălzire a durat 5 ani procedura și a presupus 
foarte multe drumuri. Primăria consideră că este mai eficient și profitabil 
să folosească bani de la bugetul local.” (J., referent cultural, comuna Supur, 
Satu Mare). Așadar, pe lângă beneficiile concrete aduse de un astfel de 
proiect cu fonduri nerambursabile, există și impedimente legate de volumul 
documentației necesare, care duce deseori și la timp ridicat de așteptare 
până la implementarea și finalizarea proiectului.

2.2 Finanțări nerambursabile din fonduri 
naționale - PNDL 

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) reprezintă sursa 
principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul 
conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set 
minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă-
canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport/
drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.39

În cazul investițiilor în așezămintele culturale (domeniul cultură), cadrul 
legal a fost delimitat de către Legea 143/2007, privind înfiinţarea, organizarea 
şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările ulterioare. 
Aceasta menționează la Cap. V, Art. 21 (1) că „Ministerul Culturii şi Cultelor 
poate finanţa, din surse alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte surse, în condiţiile legii, 
un program naţional de reabilitare, modernizare şi dotare a aşezămintelor 
culturale, din mediul rural şi mic urban”.40 Astfel, este demarat Programul 
prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în 
localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, 
modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor 
culturale de drept public din mediul rural şi mic urban.41 Programul, după cum 
statuează ghidul operațional aferent, este bazat pe o cercetare a Centrului 
de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii42 și reprezintă „o iniţiativă a 
39 https://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl
40 Legea 143/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale http://legislatie.just.
ro/Public/DetaliiDocument/82269

41 Ghid Operaţional din 11 martie 2011 pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea şi 
dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde 
nu există asemenea instituţii, din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea 
de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, 
precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, http://legislatie.just.ro/
Public/DetaliiDocumentAfis/127657.

42 Instituția Căminului Cultural – O Vedere de Ansamblu, 2005, https://www.culturadata.ro/
institutia-caminului-cultural-o-vedere-de-ansamblu-2005/.

Guvernului României, dedicată creşterii calităţii vieţii culturale în mediul rural 
şi mic urban prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale existente şi 
prin diversificarea ofertei culturale [...] având ca obiectiv principal creşterea 
accesului populaţiei din mediul rural şi mic urban la informaţie, educaţie, 
cultură şi coeziune socială”.43

Programul PNDL are trei direcții de intervenție cu privire la așezămintele 
culturale: de construcție, de finalizare a construcției și de reabilitare, 
modernizare și dotare. Inițial, fiecare direcție a avut câte un operator distinct: 
Ministerul Dezvoltării, Ministerul Culturii, respectiv Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, însă Compania Națională de Investiții, aflată în subordinea 
Ministerului Dezvoltării, a reprezentat instrumentul de implementare a 
programului. Până în anul 2010 investițiile au avut două surse – Fondul 
Național de Dezvoltare și Programul Național de Dezvoltare Rurală, Sm 
32244. Ulterior, în ghidul publicat în 2011, se menționează că „finanţarea 
se va realiza din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile şi din alte surse”, iar operatorul principal al 
programului rămâne Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.45

2.2.1 Selecția beneficiarilor/dosarelor și alte condiții

Pentru accesarea fondurilor prin programul PNDL, selecția dosarelor s-a 
făcut în funcție de două seturi de criterii – unul vizând aspectul formal al 
cererii de finanțare (10% din punctaj), iar celălalt legat de calitatea proiectului 
depus (90% din punctaj). Acesta din urmă prevede măsuri legate de asigurarea 
finanțării și cofinanțării proiectului, capacitatea solicitantului de a asigura 
întreținerea și funcționarea așezământului cultural și un plan de activitate pe 
trei ani. În baza acestor criterii, punctajul dosarului crește cu cât solicitantul 
reușește să asigure o cofinanțare mai mare, atrage parteneri ce pot contribui 
financiar, demonstrează că întreținerea și funcționarea așezământului cultural 
vor fi suportate în proporție cât mai mică de la bugetul local și dacă planul 
de activitate este cât mai divers și adaptat la specificul local. Punctajul minim 
pentru un proiect eligibil este de 50 de puncte. Peste jumătate din punctajul 
dosarului este acordat pentru criterii ce țin de sustenabilitatea financiară a 
proiectului (55%). Un sfert din puncte vizează potențialul și activitatea culturală, 
iar alte 10 puncte privesc poziționarea obiectivului în arealuri de patrimoniu. 
De asemenea, finanțarea prin PNDL presupune și interdicția de a schimba 

43 Ghidul PNDL-CNI, http://www.cjsj.ro/date/pdfuri/Proiecte/Finantare/ConstruireAsezaminte-2007- 
07-04.pdf, pp. 3-5.

44 Ghidul PNDL-CNI 2007-2010, http://www.cjsj.ro/date/pdfuri/Proiecte/Finantare/Construire 
Asezaminte-2007-07-04.pdf, p. 3.

45 Ghid Operaţional din 11 martie 2011 pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea şi 
dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde 
nu există asemenea instituţii, din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea 
de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, 
precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban. http://legislatie.just.ro/
Public/DetaliiDocumentAfis/127657, cap. 1.
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destinația clădirii pentru cel puțin 15 ani de la implementarea proiectului. 
Așadar, în cadrul acestui program, accentul este pus pe sustenabilitatea 
financiară a investiției și apoi pe activitatea culturală. Acest lucru este 
confirmat și de ghidul de finanțare care stipulează că intervențiile „se vor face 
luând în considerare potenţialul comunităţii de a susţine pe termen lung atât 
funcţionarea şi destinaţia clădirii, cât şi derularea unor activităţi specifice.”46

2.2.2 Tipuri de investiții

Așa cum aminteam mai sus, programul PNDL a pornit cu trei direcții de 
intervenție principale: de construire a așezămintelor culturale, de finalizare 
a construcției și de reabilitare, modernizare și dotare. Pentru scopul acestui 
studiu am numărat în aceeași categorie – construcție – atât proiectele de 
construire a așezămintelor culturale, cât și pe cele de finalizare a construcției, 
întrucât ambele tipuri de intervenție se referă la procesul de construire a 
clădirii și pentru că, așa cum vom vedea, numărul acestor proiecte este oricum 
relativ scăzut față de celelalte tipuri. De asemenea, pentru cealaltă direcție de 
intervenție – reabilitare, modernizare și dotare – am păstrat „modernizare” 
ca denumire a categoriei, așa încât să facilităm compararea rezultatelor 
obținute prin PNDL și PNDR.

Același ghid PNDL 2011 trasează trei tipuri de construcții pentru 
căminele culturale, cu suprafețe în funcție de numărul de locuitori ai unității 
administrativ teritoriale: 

1. UAT cu populație mai mică de 3000 de locuitori – cămin cultural de 
tip 1, cu suprafață de 550 m2;

2. UAT cu populație între 3000 și 5000 de locuitori – cămin cultural de 
tip 2, cu suprafață de 750 m2;

3. UAT din mediul mic urban cu populație de peste 5000 de locuitori – 
cămin cultural de tip 3, cu suprafață de 1300 m2.47     

2.2.3 Rezultate

Astfel, din cele 10 așezăminte construite în mediul rural la nivel național, 
trei sunt cu suprafață de 550 m2 (în județele Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin 
și Tulcea), cinci sunt de 750 m2 (în județele Botoșani, Călărași, Dâmbovița și 
Suceava), iar două au suprafață de 1300 m2 (în județele Călărași și Iași). Cele 
mai multe construcții de cămine prin PNDL au fost făcute deci în regiunea Sud 
(4) și Nord-Est (3). Majoritatea intervențiilor prin PNDL sunt, așadar, acțiuni 
de modernizare, reabilitare și dotare – 251 la nivel național. Regiunile cu cele 
mai multe astfel de investiții sunt Nord-Est (48), Sud (43) și Sud-Vest (42). 
Exceptând regiunea Ilfov, în Centru (19) și Vest (24) se înregistrează cele mai 
puține lucrări de modernizare prin PNDL. La nivel național, numărul comunelor 
care au contractat fonduri prin PNDL ajunge la 244 și, cu mici variații ale 
46  Idem, cap. 4.
47  Ibidem.

numerelor, se păstrează aceeași ordine ca în cazul numărul proiectelor de 
modernizare contractate, după cum se poate observa în tabelul 5.
Harta 3. Număr de comune cu proiecte în cadrul PNDL pe regiuni de 
dezvoltare [2009-2019]

Tabelul 5. Proiecte finanțate prin PNDL 2007-2019, la nivelul regiunilor de 
dezvoltare

Regiune Comune cu proiecte 
de finanțare Clădiri construite Clădiri modernizate

Vest 25 1 24

Nord Vest 30 1 35

Centru 16 0 19

Nord Est 48 3 48

Sud Est 39 1 40

Sud 43 4 39

Sud Vest 42 0 45

Ilfov 1 0 1

Național 244 10 251

Aprofundând analiza, observăm că județele cu numărul cel mai mare de 
comune ce au contractat proiecte prin PNDL sunt Teleorman (18), Suceava 
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(16) și Bistrița-Năsăud (14), urmate de Caraș-Severin, Tulcea, Olt și Vâlcea 
(12). Aceste județe au un număr cel puțin dublu de comune cu proiecte față 
de media națională de 5 comune/județ. În ceea ce privește limita minimă, 
sunt județe care nu au nicio comună care să fi contractat finanțări prin PNDL 
– Bihor, Brașov, Giurgiu – precum și județe care înregistrează doar câte o 
comună – Cluj, Constanța, Ilfov.  Tot județul Teleorman înregistrează cel mai 
mare număr de comune cu proiecte de modernizări, dar, în ceea ce privește 
construcția de cămine, județele Călărași și Dâmbovița au cele mai multe – 
câte două proiecte.
Tabelul 6. Proiecte finanțate prin PNDL 2007-2019 pe județe

PNDL 2007 - 2019

Regiune Județ
Comune cu 
proiecte de 
finanțare

Clădiri 
construite

Clădiri 
modernizate

Vest

Arad 2 0 2

Caraș-Severin 12 1 11

Hunedoara 5 0 5

Timiș 6 0 6

Nord Vest

Bihor 0 0 0

Bistrița-Năsăud 14 1 14

Cluj 1 0 2

Maramureș 5 0 7

Satu Mare 3 0 4

Sălaj 7 0 8

Centru

Alba 4 0 7

Brașov 0 0 0

Covasna 2 0 2

Harghita 6 0 6

Mureș 2 0 2

Sibiu 2 0 2

Nord Est

Bacău 7 0 7

Botoșani 8 1 9

Iași 8 1 8

Neamț 8 0 8

Suceava 16 1 15

Vaslui 1 0 1

PNDL 2007 - 2019

Regiune Județ
Comune cu 
proiecte de 
finanțare

Clădiri 
construite

Clădiri 
modernizate

Sud Est

Brăila 4 0 4

Buzău 7 0 7

Constanța 1 0 3

Galați 10 0 10

Tulcea 12 1 11

Vrancea 5 0 5

Sud

Argeș 4 0 4

Călărași 5 2 3

Dâmbovița 11 2 10

Giurgiu 0 0 0

Ialomița 2 0 2

Prahova 3 0 2

Teleorman 18 0 18

Sud Vest

Dolj 5 0 5

Gorj 8 0 8

Mehedinți 5 0 7

Olt 12 0 12

Vâlcea 12 0 13

Ilfov Ilfov 1 0 1

Național 244 10 251

Comparând programele PNDR și PNDL, se poate observa că numărul de 
comune care au contractat finanțări prin PNDL pentru căminele culturale 
din 2007 până în 2019 (244) este mai mic decât numărul de comune care au 
contractat finanțări prin PNDR atât în primul exercițiu financiar 2007-2013 
(462), cât și în al doilea 2014-2020 (527). La nivel național, doar două județe 
au înregistrat un număr mai mare de comune cu proiecte prin PNDL decât prin 
PNDR: Brăila (4 comune cu proiecte prin PNDL și 1 prin PNDR) și Teleorman 
(18 comune cu proiecte prin PNDL și 4 prin PNDR). Acest fapt este cu atât mai 
relevant de detaliat, cu cât o parte dintre persoanele intervievate pe parcursul 
cercetării calitative au argumentat că procesul de contractare a fondurilor prin 
PNDL și implementarea proiectului sunt mai facile decât prin PNDR. De exemplu, 
secretara unei primării din județul Covasna declară în legătură cu dosarele de 
finanțare a obiectivelor din comună la care a contribuit și dumneaei, printre care 
și cel al căminului cultural din satul de reședință: 

„E mult mai ușor să accesezi fonduri de la guvern. Nici nu se compară 
documentația și birocrația prin care trebuie să treci pentru fonduri UE, față 
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de cele de la gurvern. Nici ca volum de documente, nici ca verificări, că la 
guvern nu stai să dai explicație pentru fiecare virgulă sau... Terenul a fost 
scos în domeniul privat, se face protocol de predare-primire amplasament 
către tine și CNI, CNI-ul construiește – deci pentru noi e mult mai comod, 
ei fac tot ce au de făcut – la urmă se mai face un protocol de predare-
primire și iei clădirea. Dar eu știu că dacă avem un contract de finanțare 
cu AFIR-ul, ăla e sigur. Chiar dacă ia mult timp, într-un final se face. Dacă 
iau fonduri de la guvern... se oprește finanțarea la mijloc, se supără nu știu 
care, își dă demisia, taie fondurile etc. E instabilitate și haos cu banii de la 
guvern. Și noi ne luăm angajamente în fața executanților și la fel de bine 
ar trebui să-și ia și finanțatorul față de noi, că nu putem risca să punem 
lacătul pe primărie. Ăsta e principiul în baza căruia am accesat fonduri 
europene – comuna e mică, 3000 de locuitori, de-aia avem și doar atâția 
angajați, 11 posturi ocupate și 10 vacante.” (D., secretară, comuna Valea 
Crișului, Covasna). 

Cu alte cuvinte, procesul de finanțare și de implementare a proiectului 
prin PNDL este mai avantajos din privința efortului depus de autoritățile 
publice locale, fiindcă se evită o parte din birocrație, iar Compania Națională 
de Investiții se ocupă de întregul proces de construcție sau modernizare, 
nemaifiind necesar aportul autorităților publice locale. Pe altă parte, 
finanțarea proiectelor și derularea acestora sunt mult mai imprevizibile din 
pricina instabilității politice. Proiectele se pot bloca oricând, ținând cont mai 
degrabă de funcții și persoane, decât de proceduri standard.

Din alt punct de vedere, un primar din Tulcea explică motivul pentru care 
a optat pentru finanțarea din fonduri europene, prin PNDR, în detrimentul 
fondurilor de la bugetul de stat: „Căminul cultural ne oferă posibilitatea 
să ne desfășurăm actul cultural. În schimb nu are dotare, este vechi, din 
anii ’60 construit. Necesită mai multe lucruri. Sunt în procedură de achiziție 
pentru finanțare prin PNDR. În momentul când am depus pentru Compania 
Națională de Investiții nu aveam bani pentru cofinanțare. CNI avea niște 
linii bugetare care nu erau consistente și efortul nostru financiar ar fi fost 
foarte mare. Și nu finanțau extindere. Eu, ca să-i dau o utilitate, să-l aduc la 
nevoile de acum, trebuia să-l extind cu grupuri sanitare.” (V., primar comuna 
Niculițel, Tulcea). 

Așadar, chiar dacă efortul birocratic și implicarea în implementarea 
proiectului sunt mai scăzute în cadrul PNDL, autoritățile publice locale au 
obligația de a cofinanța proiectul într-o anumită proporție, fapt care poate 
reduce interesul pentru acest tip de program, mai ales în cazul comunelor cu 
buget redus. De asemenea, așa cum argumentează și primarul comunei din 
Tulcea, liniile de finanțare ale PNDR-CNI, spre deosebire de cele ale PNDR-
AFIR, nu prevăd și lucrări de extindere ale clădirii așezămintelor culturale. 
Acestea sunt deseori necesare la modernizarea căminelor, așa cum am 
putut observa și în cursul cercetării calitative: de exemplu multe dintre 
căminele culturale mai mici aveau grupurile sanitare în curtea căminului, 

fără apă curentă. Soluționarea acestui tip de problemă poate implica 
extinderea clădirii căminului cultural sau redefinirea funcțiunii unei camere 
care să includă și grupurile sanitare, această opțiune din urmă nefiind 
pretabilă pentru clădirile cu spațiu redus. Acest aspect este confirmat și 
de un primar din județul Olt, care a reabilitat așezământul cultural din 
comună prin intermediul CNI și, pentru a crea spațiu și pentru toaleta și 
centrala termică, a modificat compartimentarea clădirii pe două niveluri: 
„în fosta sală de proiecție a fost pusă centrala pentru purificare a aerului. 
La parter a fost adăugată o anexă interioară pentru grupurile sanitare. 
[…] Procedura a fost ușoară pentru că CNI-ul s-a ocupat de renovare și 
clădirea a fost predată înapoi primăriei la finalizarea lucrărilor.” (S., primar 
comuna Urzica, Olt).

Nu în ultimul rând, un aspect important este legat și de perioada de 
interdicție de a schimba destinația obiectivului după implementarea 
proiectului. Dacă în cazul proiectelor PNDR-AFIR perioada este de 5 ani, în 
cazul PNDL-CNI aceasta este de 15 ani. Așa cum am văzut mai sus, acest 
detaliu este important, mai ales în cazul căminelor a căror activitate se 
baza în principal pe evenimente mai degrabă comunitare (petreceri de 
nunți, botezuri, parastase) care nu sunt considerate evenimente din agenda 
culturală a căminelor. Interdicția schimbării destinației obiectivului timp de 
15 ani de la finalizarea proiectului protejează mai bine patrimoniul cultural 
imobil în care s-a investit. Pentru ca această strategie să funcționeze, însă, 
este esențială asigurarea unui program cultural adecvat, sustenabil pe 
termen lung.

Astfel, una dintre cele mai probabile explicații pentru care numărul de 
proiecte contractate este mai mic pe fonduri de la bugetul de stat (PNDL) 
este, în primul rând, necesitatea cofinanțării care face programul mai puțin 
atractiv, mai ales pentru comunele mai sărace, unde bugetul oricum nu 
permite intervenții consistente în infrastructura culturală. În al doilea rând, 
este vorba despre instabilitatea programului și desele blocaje instituționale 
ce stagnează implementarea proiectelor.48 În al treilea rând, reprezentanți ai 
autorităților locale intervievați reclamă un grad mai mare de inflexibilitate a 
liniilor de finanțare PNDL, care uneori propun soluții neadecvate contextului. 
Așadar, chiar dacă programul PNDL-CNI are niște avantaje de ordin 
administrativ față de fondurile europene PNDR-AFIR – mai puțină birocrație, 
mai puține verificări și efort mic al autorităților locale în implementarea 
proiectului – implică și o serie de dezavantaje ce par a demobiliza potențialii 
beneficiari, cel puțin în domeniul investițiilor în infrastructura culturală.

48  Detalii din mass-media privitoare la problemele PNDL http://epochtimes-romania.com/
news/conducerea-senatului-somata-de-usr-sa-numeasca-de-urgenta-noii-membri-ai-
consiliului-national-de-integritate---294521; http://www.ziare.com/udrea/cluj-napoca/
proiectele-cni-de-la-cluj-trase-pe-dreapta-1371628.
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2.3 Fondul Român de Dezvoltare Socială 
– FRDS

Fondul Român de Dezvoltare Socială este un organism de interes public, 
non-profit, autonom, care își propune sprijinirea comunităților izolate și sărace 
printr-o abordare participativă de soluționare a problemelor identificate de 
membrii comunității. FRDS a fost înființat în 1998 prin Legea 129/199849 
și a contribuit la administrarea a șase scheme de grant pentru comunități 
defavorizate preponderent din mediul rural50. Beneficiarii au fost selectați în 
funcție de specificul schemei de grant, fiind astfel implicate comunități rurale 
sărace – mono- sau multietnice, grupuri dezavantajate, comunități miniere 
afectate de restructurarea sectorului minier, comunități de romi din așezări 
sărace. Astfel, scopul Fondului este de a contribui la „reducerea sărăciei prin 
finanţarea de proiecte în comunităţile sărace beneficiare, inclusiv pentru 
grupurile sărace de etnie romă şi pentru grupurile dezavantajate, creşterea 
capacităţilor manageriale locale, susţinerea descentralizării administrative, 
creşterea capacităţii de organizare la nivel local”51.
Harta 4. Număr de comune cu proiecte prin FRDS pe regiuni de dezvoltare 
[1999-2017]

49  Legea 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare 
Socială, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15036.

50  Vezi lista în anexa 4. Date furnizate de FRDS.
51  Legea 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare 

Socială, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/15036, Cap. I, art. 6, (1).

Tipurile de proiecte în care s-a implicat această instituție au inclus 
reabilitarea micii infrastructuri comunitare, proiecte social-comunitare, 
generatoare de venituri, proiecte inovatoare (în principiu legate de mediu) și 
proiecte integrate. În acest context, FRDS a oferit comunităților partenere trei 
forme de sprijin: financiar (finanțare propriu-zisă de proiecte), asistență tehnică 
și instruire pentru formularea și implementarea proiectelor, finanțare și sprijin 
pentru contractarea de fonduri europene. În ceea ce privește așezămintele 
culturale, acestea au fost parte din intervențiile FRDS pe parcursul tuturor 
celor șase scheme de grant, din 1999 până în 2017. Astfel, așa cum poate fi 
observat în Tabelul 7, FRDS a coordonat investiții în așezămintele culturale 
din 58 de comune din țară, cele mai multe fiind în regiunea Nord-Vest (17), 
iar cele mai puține au fost în regiunea Vest (4). Regiunea București-Ilfov nu a 
contractat nicio investiție FRDS. Dintre cele 58 de comune, în cea mai mare 
parte (41) proiectele au implicat reabilitarea așezămintelor culturale și, în 
unele cazuri, redefinirea lor din cămine culturale în centre social-culturale 
sau educaționale. În 18 cazuri instituțiile așezămintelor culturale au fost 
înființate/reînființate: camere din alte instituții (școli, biblioteci comunale) au 
fost reamenajate cu destinația de centru social-cultural sau educațional. De 
asemenea, în 8 cazuri, aceste centre au fost construite de la zero. În aproape 
jumătate din comunele care au implementat astfel de proiecte FRDS (26) 
au fost desfășurate și alte tipuri de activități culturale, comunitare, sociale, 
educaționale, sanitare. De exemplu, în comuna Dobrești din județul Bihor, 
în incinta școlii din localitate a fost înființat un centru social multifuncțional 
prevăzut să ofere trei tipuri de servicii: socio-educative pentru copii, 
informare-consiliere pentru părinți și activități recreativ-educative în cadrul 
unui club cultural-artistic pentru copii. În comuna Cernavodă din județul 
Constanța, în cadrul căminului cultural, proiectul FRDS a prevăzut „înființarea 
unui ansamblul folcloric și de dansuri care promovează, prin intermediul 
spectacolelor pe care le realizează în comunitate și în afara acesteia, cultura 
și tradițiile rome. De asemenea, s-au oferit servicii de pregătire vocaţională 
pentru dobândirea abilităţilor de utilizare a instrumentelor muzicale şi de 
exprimare artistică prin dans, s-au organizat evenimente de promovare a 
culturii şi tradiţiilor rome.”(date furnizate de FRDS).

Comparativ cu celelalte programe de finanțare detaliate mai sus, FRDS 
înregistrează un număr total de proiecte relativ mic, însă are intervenții în 30 
de județe, în special în zone cu risc de sărăcie. Mai mult, abordarea propusă 
de FRDS este focalizată pe generarea de comunități locale active, implicate 
în soluționarea problemelor care le afectează viața cotidiană. Conform 
Legii 129/1998, minimum 10 membri ai comunității pot forma o entitate cu 
personalitate juridică ce va reprezenta beneficiarul proiectului. La finalizarea 
proiectului această persoană juridică va înceta să ființeze. Astfel, autoritățile 
locale pot fi implicate în aceste intervenții, însă proiectele pornesc direct 
de la nevoile beneficiarilor. În unele cazuri, acest lucru s-a tradus printr-un 
parteneriat cu comunitatea locală care avea o contribuție de plătit în cadrul 
proiectului, dar care putea fi achitată și în muncă: 
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„În 2004 au fost accesate fonduri prin Fondul Român de Dezvoltare Socială 
- Grupul din comunitatea rurală săracă. Am obținut un grant de 75.000 de 
dolari. Contribuția obligatorie a comunității de 15% a fost depusă prin 

muncă. Din restul de bani primiți s-a tencuit clădirea pe interior și exterior, a 
fost dotată cu sobe, a fost refăcută izolația (acoperișul era tip terasă înainte), 
instalația electrică, au fost cumpărate scaune.” (primar comuna Urzica, Olt).

Tabelul 7. Proiecte finanțate prin FRDS 1999-2017 pe regiuni de dezvoltare

Regiune Nr. comune cu investiții Clădiri construite Clădiri reabilitate Cămine culturale înființate Altele

Vest 4 0 5 1 2

Nord Vest 17 3 13 6 8

Centru 6 0 3 2 2

Nord Est 5 1 2 1 3

Sud Est 8 2 4 5 6

Sud 9 1 8 1 2

Sud Vest 9 1 6 2 3

Ilfov 0 0 0 0 0

Național 58 8 41 18 26

Tabelul 8. Proiecte FRDS 1999-2017 pe județe

Regiune Județ Nr. comune cu investiții Clădiri construite Clădiri reabilitate Cămine culturale 
înființate Altele

Vest

Arad 0 0 0 0 0

Caraș-Severin 3 0 4 1 1

Hunedoara 0 0 0 0 0

Timiș 1 0 1 0 1

Subtotal 4 0 5 1 2

Nord-Vest

Bihor 1 0 0 1 1

Bistrița-Năsăud 3 0 1 2 2

Cluj 2 1 0 2 2

Maramureș 2 2 0 0 2

Satu Mare 1 0 0 1 1

Sălaj 8 0 12 0 0

Subtotal 17 3 13 6 8

Centru

Alba 1 0 0 0 1

Brașov 2 0 1 1 1

Covasna 0 0 0 0 0

Harghita 1 0 1 0 0

Mureș 1 0 1 0 0

Sibiu 1 0 0 1 0

Subtotal 6 0 3 2 2
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Regiune Județ Nr. comune cu investiții Clădiri construite Clădiri reabilitate Cămine culturale 
înființate Altele

Nord-Est

Bacău 1 0 0 0 1

Botoșani 1 0 1 0 0

Iași 1 0 0 1 1

Neamț 1 1 0 0 1

Suceava 1 0 1 0 0

Vaslui 0 0 0 0 0

Subtotal 5 1 2 1 3

Sud-Est

Brăila 3 0 3 2 2

Buzău 1 1 0 0 1

Constanța 2 1 0 2 2

Galați 2 0 1 1 1

Tulcea 0 0 0 0 0

Vrancea 0 0 0 0 0

Subtotal 8 2 4 5 6

Sud

Argeș 3 1 2 0 1

Călărași 0 0 0 0 0

Dâmbovița 0 0 0 0 0

Giurgiu 0 0 0 0 0

Ialomița 5 0 5 1 1

Prahova 0 0 0 0 0

Teleorman 1 0 1 0 0

Subtotal 9 1 8 1 2

Sud-Vest

Dolj 1 0 0 0 1

Gorj 5 1 3 2 1

Mehedinți 1 0 1 0 0

Olt 1 0 1 0 0

Vâlcea 1 0 1 0 1

Subtotal 9 1 6 2 3

Ilfov
Ilfov 0 0 0 0 0

Subtotal 0 0 0 0 0

Național Total 58 8 41 18 26
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3. Concluzii
Corelând informațiile prezentate pe parcursul acestui capitol, se poate 

observa că, după după aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, an 
care coincide cu promulgarea noi Legi a așezămintelor culturale 143/2007, 
oportunitățile de finanțare a investițiilor în infrastructura culturală rurală 
s-au diversificat. Astfel, autoritățile publice locale au beneficiat de opțiuni 
noi pentru modernizarea, reabilitarea, dotarea infrastructurii și pentru 
revigorarea activității culturale. 

Analizând ghidurile beneficiarilor și informațiile despre obiectivele celor trei 
programe (Programul Național de Dezvoltare Rurală, Programul Național de 
Dezvoltare Locală și Fondul Român de Dezvoltare Socială), se poate spune că 
atât la nivel Uniunii Europene, cât și la nivel național, așezămintele culturale 
sunt considerate elemente importante de infrastructură publică, nu doar 
pentru viața culturală și conservarea moștenirii rurale, dar și pentru educație, 
comunitate, dezvoltare economică și coeziune socială. Numărul de proiecte 
implementate în perioada studiată ne oferă o măsură a prioritizării culturii 
la nivelul administrației publice locale, sugerând disponibilitatea autorităților 
locale de a investi resurse umane și financiare în infrastructura culturală. 

În baza fondurilor nerambursabile contractate în perioada 2007-2018, din 
totalul național de 6365 de cămine culturale, au fost renovate / modernizate 
aproximativ 18% (1134) prin programele de finanțare disponibile. De asemenea, 
11% (727) au fost dotate, în special prin programul PNDR. Mai mult, prin 
programul PNDL au fost construite 18 cămine culturale, iar prin intermediul FRDS, 
între 1999 și 2017, au fost construite alte opt cămine, 41 au fost reabilitate, iar 
18 au fost înființate în clădiri deja existente, adaptate pentru această funcțiune. 

Comparând abordările ghidurilor beneficiarilor celor trei forme de investiție 
în infrastructura culturală și descrierile proiectelor așa cum apar în bazele de 
date furnizate de cele trei entități analizate, reies următoarele tendințe: 

• Programul PNDR-AFIR a pus accentul pe infrastructura fizică și 
patrimoniul material al așezămintelor culturale, punând la dispoziție 
resurse pentru modernizarea și dotarea căminelor, specificând 
faptul că destinația acestora nu trebuie să fie schimbată pentru cel 
puțin cinci ani de la implementarea proiectului. Dovada activității 
culturale a avut însă o pondere scăzută din punctajul total la selecția 
dosarelor, astfel că au existat cazuri în care căminele culturale în care 
s-a investit au rămas închise în lipsa unui plan concret de activitate 
culturală stabilit înainte de implementarea proiectului. 

• PNDL-CNI a încurajat sustenabilitatea așezămintelor culturale, atât din 
punct de vedere financiar, cât și al activității culturale, oferind o pondere 
mai mare de punctaj beneficiarilor care puteau demonstra îndeplinirea 
acestor două criterii: sursă de fonduri proprii și plan de activitate 

pentru minimum trei ani. De asemenea, finanțarea era condiționată 
de păstrarea destinației obiectivului pentru cel puțin 15 ani, fiind astfel 
temporar descurajată practica de a renova căminul cultural și de a-l 
păstra nefolosit până la expirarea interdicției de schimbare a destinației. 
La 14 ani de la începutul acestor proiecte, având în vedere tendințele 
actuale și incoerențele politicilor culturale, începând cu 2022 se întrevede 
un risc major ca aceste investiții să fie pierdute pentru cultură prin 
expirarea interdicției de schimbare a destinației imobilelor.

• Programul FRDS, deși cu o acoperire mai mică decât a celorlalte două, 
a abordat investiția în infrastructura culturală din perspectivă social-
comunitară, punând accentul pe formarea de comunități de inițiativă 
locală care să identifice problemele și soluțiile necesare de implementat. 
De asemenea, în urma proiectelor FRDS și cu implicarea grupurilor de 
inițiativă locală, o parte dintre așezămintele culturale au preluat și rolul 
de centre comunitare sau educaționale, dedicând o parte din spațiul 
căminului pentru activități aferente unor asemenea centre. 

Prin aceste investiții au fost construite, reabilitate, modernizate, dotate 
așezăminte culturale din ruralul românesc și, așa cum au afirmat responsabili 
de cămin și reprezentanți ai autorităților locale, a fost revigorată activitatea 
culturală în rural prin măsurile aferente acestor proiecte. Cu toate acestea, 
persoanele intervievate au identificat și o serie de impedimente și neajunsuri 
ale acestor forme de susținere a infrastructurii culturale rurale. Dificultățile 
cele mai mari în contractarea fondurilor au ținut de volumul de muncă pentru 
documentație și timpul de așteptare pentru implementare (în cazul PNDR-
AFIR). Acest factor a generat întreruperea activităților culturale desfășurate 
în incinta căminelor culturale în perioada implementării proiectelor de 
investiție. În cazul PNDL-CNI, problemele menționate de responsabilii de 
cămin și reprezentanții autorităților locale au fost legate de imprevizibilitatea 
desfășurării procesului de finanțare și implementare a proiectelor și existența 
unor limite ale posibilităților de intervenție asupra clădirilor așezămintelor 
culturale. De asemenea, față de PNDR, în cadrul proiectelor PNDL autoritățile 
locale au fost nevoite să suporte o parte din cheltuieli și să atragă alți 
potențiali finanțatori ai proiectului, ceea ce a făcut această linie de finanțare 
mai puțin accesibilă, în special pentru comunele cu bugete reduse.

Nu în ultimul rând, trebuie remarcate și unele lacune și neclarități privind 
ghidurile de finanțare care au lăsat deschisă posibilitatea ca unele așezăminte 
culturale să fie reabilitate și / sau dotate, dar să rămână închise pentru ani 
buni după finalizarea proiectului.

Pe cale de consecință, este oportună o reevaluare și clarificare a ghidurilor 
de finanțare pe de-o parte pentru a evita situațiile în care căminele culturale 
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reabilitate rămân închise publicului și, pe de altă parte, pentru a reduce timpul 
și resursele umane investite în pregătirea dosarelor de finanțare.

Investițiile în așezămintele culturale cu fonduri nerambursabile se 
dovedesc a fi un instrument activ în menținerea/întreținerea infrastructurii 
culturale rurale, precum și a activității culturale, acoperind mai bine de o 

treime din căminele culturale din ruralul românesc. Datele prezentate în 
acest capitol arată o creștere a numărului de proiecte implementate de la un 
exercițiu financiar la altul, sugerând, așadar, și un efort mărit al autorităților 
publice locale de a se implica în conservarea și promovarea culturii locale.
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5. Anexe
Anexa 1 

Tabelul 9. Cap de tabel de referință pentru solicitarea datelor de la AFIR

Nr. 
Crt. Judet UAT localitate siruta sesiune denumire 

beneficiar titlu proiect cod proiect status valoare 
contractata

cheltuieli eligibile (a se completa cu lucrările întreprinse sau 
patrimoniul material achiziționat)

renovare modernizare dotare

tip 
investiții

buget 
alocat

tip 
investiții

buget 
alocat tip investiții buget 

alocat
1 AG SCHITU 

GOLESTI
Schitu 
Golești

18670 M7.6 - 01/17 
- 28.03.2017

COMUNA 
SCHITU 
GOLEȘTI

REABILITARE 
CĂMIN 

CULTURAL 
IN COMUNA 

SCHITU GOLEȘTI 
SAT SCHITU 
GOLEȘTI JUD 

ARGEȘ

‚0760CN00011730300189 Contractat 439845 renovare 
finisaje, 

tâmplărie

2000 aparate aer 
condiționat

3000 costume 
naționale, 

echipament 
proiecție, 

echipament 
iluminare

4000

Tabelul 10. Cap de tabel cu datele primite de la AFIR

Nr. Crt. Luna de 
contractare Numarul de inregistrare al cererii de finantare Nume 

beneficiar Titlul proiectului
Valoare nerambursabilă 

contractată

Euro Lei

1 Aug-08 C 322 01 08 4 40 00001 CL Pausesti 
Maglasi

Alimentare cu apa si canalizare menajera comuna Pausesti 
Maglasi, jud. Valcea 2,041,088 7,508,141

Anexa 2 

Tabelul 11. Cap de tabel de referință pentru solicitarea datelor de la CNI

Nr. 
Crt. Judet UAT Localitate siruta Perioadă 

proiect
Denumire 
beneficiar

Titlu 
proiect

Cod 
proiect Status

Valoare 
contractată 

(Lei)

Tip proiect Detaliere investiție

Construire 
obiectiv 

nou

Reabilitare, 
modernizare și 

dotare

Reabilitare, 
modernizare, 

dotare și 
extindere

Finalizare Dotare Primă 
urgență

Lucrări 
întreprinse

Patrimoniu 
material 

achiziționat

1 BC Ungureni Ungureni 25941 ?-2019 Comuna 
Ungureni

Cămin 
Cultural 
Comuna 
Ungureni

Finalizat 1994790

Tabelul 12. Cap de tabel cu datele primite de la CNI

ID status an subprogram titlu proiect judet localitate Amplasament cod siruta longitudine latitudine descriere 
proiect Antreprenor numar 

contract sursa finantarii pret final

186 Finalizate 2018 Asezaminte 
culturale

Reabilitare camin 
cultural sat Totoi, 

comuna Sintimbru
Alba Sintimbru sat Totoi 7384 23.65427 46.11542

reabilitare 
sediu 

asezamant 
cultural

SC 
COMPACT 

CONSTRUCT 
SRL

41/03.03.2017

Conform OG 
25/2001 cu 

modificarile si 
completarile 

ulterioare

873541
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Anexa 3 

Tabelul 13. Cap de tabel de referință pentru solicitarea datelor de la FRDS

Nr. 
Crt.

Cod 
Siruta UAT Județ Titlu proiect Perioadă 

implementare
Denumire 
beneficiar Tip program

Valoare 
proiect  

(Lei/Euro)

Contribuție 
autorități locale  

(Lei/Euro)

Detalii centru 
comunitar/
educațional

Detalii activități culturale

1 12345 Ocna 
Mureș Alba

Drum spre 
o viață mai 

bună

Comunitatea de 
romi din Com. 
Ocna-Mureș

PIP/SDF/
SDSCM1,2/altul 121611.32 8040

s-a construit/
reabilitat o cladire cu 
destinația centru de 
zi, cu o suprafață de...

implicarea a 25 de copii în activități educative privind 
cultura și tradițiile rome locale; cu acest prilej, s-au 

constituit o formație muzicală formată din 15 copii și 
o echipă de dansuri formată din 12 copii.

Tabelul 14. Cap de tabel cu datele primite de la FRDS.

Nr. 
Crt. UAT Județ Titlu proiect Perioadă 

implementare
Comunitate 
beneficiară Program* Valoare grant 

Lei/Euro/USD
Contribuție locală  

Lei/Euro/USD
Obiectiv 
finanțat

Detalii activități 
culturale

1 UNGURENI Botosani Reabilitare camin 
cultural

13/04/2000-
14/04/2001 CALUGARENI SDF1 USD 17,218.00 USD 1,982.00 Reabilitare cămin 

cultural 
Proiectul nu a inclus 
activități culturale.

Anexa 4 
Scheme granturi FRDS

1. SDF1 – Programul Fondul de Dezvoltare Socială – faza I, derulat în perioada 1999-2001, în baza Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti în 20 ianuarie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/1999, aprobată prin 
legea nr. 70/1999, respectiv în Acordul cadru de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 84/2000.

2. SDF2 – Programul Fondul de Dezvoltare Socială – faza II, derulat în perioada 2002-2007, în baza Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internațională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti în 16 ianuarie 2002.

3. PIP – Programul de Intervenţii Prioritare, componentă a Proiectului de Incluziune Socială. Finanţarea a fost asigurată dintr-un împrumut al Guvernului 
României de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi cofinanţare din partea Guvernului României, în considerarea Acordului de 
Împrumut nr. 4825-RO/4.07.2006 şi ratificat prin Legea 40/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 172/12.03.2007. Programul a fost derulat în perioada 
2006-2014.

4. RDP – Proiectul de Dezvoltare Rurală – componenta (fereastra) comunitară, derulat în perioada 2004-2006. Finanţarea a fost asigurată dintr-un împrumut 
al Guvernului României de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi cofinanţare din partea Guvernului României. 

5. MINE1 – Schema de Dezvoltare Socială a Comunităților Miniere – faza I este una dintre componentele Programului „Închiderea Minelor și Atenuarea 
Impactului Social”. Finanţarea a fost asigurată dintr-un împrumut al Guvernului României de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
şi cofinanţare din partea Guvernului României.
a) MINE2 – subcomponenta „Schema de dezvoltare socială a comunităţilor miniere” (SDSCM), aferentă Părții B „Regenerare socio-economică” a 

„Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socio-economică”. Finanţarea a fost asigurată dintr-un împrumut al 
Guvernului României de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi cofinanţare din partea Guvernului României, în considerarea 
Acordului de Împrumut nr. 4759 RO, ratificat prin Legea 167/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Programul a fost derulat în perioada 
2005-2012.

6. RO10 - Programul RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea 
incluziunii sociale”, finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014. Programul a fost derulat 
în perioada 2013-2017.
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1. Introducere
Acest capitol analizează resursele umane și profilul profesional al 

personalului căminelor culturale din mediul rural. Înainte de a detalia cum vor 
fi abordate aceste subiecte de-a lungul capitolului, este necesar să observăm 
contextul care a generat evoluția negativă a personalului specializat al 
căminelor culturale, atât din punct de vedere al numărului angajaților, cât și 
al experienței și nivelului de pregătire profesională ale acestora. 

Schimbările legislației privitoare la așezămintele culturale după 2006 au 
contribuit la un proces continuu de degradare a situației căminelor culturale, 
mai ales în ce privește personalul aferent.

Legea 292/2003 privind organizarea și înființarea așezămintelor culturale1 
nominaliza tipurile de așezăminte culturale și prevedea un statut instituțional 
pentru fiecare dintre acestea. Acest statut cuprindea obiectivele principale ale 
instituției, în funcție de care se putea stabili clar tipul de personal specializat 
ce putea fi angajat pentru îndeplinirea respectivelor obiective. De asemenea, 
se stipula și cine asigură conducerea operativă a fiecărui tip de așezământ 
cultural și atribuțiile principale ale persoanei ce ocupa această funcție. 
Așadar, Legea 292/2003 asigura un cadru pentru stabilirea unei grile clare 
de personal a așezămintelor culturale, inclusiv a căminului cultural (articolele 
6-10, vezi Anexa 1). Pe baza acestui cadru era construită și grila de salarizare 
a personalului din așezămintele culturale.

OUG 118/20062, noul act normativ privind așezămintele culturale, nu 
mai face astfel de precizări. Așezămintele culturale sunt doar nominalizate, 
dar nu și definite. Aspectele privind conducerea și personalul așezămintelor 
culturale sunt tratate la nivel general pentru toate tipurile de instituții, 
indiferent de scopul specific al fiecăreia sau de nivelul teritorial la care își 
desfășoară activitatea. Mai mult, OUG 118/2006 stipulează și că un cămin 
cultural poate funcționa fără personalitate juridică, putând fi organizat 
ca un „compartiment de resort în aparatul de specialitate al autorităților 
executive”3. Eliminarea acestor detalii din noua lege a așezămintelor s-a 
reflectat un deceniu mai târziu și în noua lege cadru a salarizării4 care, practic, 
a oficializat intrarea în anonimat a căminelor culturale. Fiindcă nu mai au 
un statut clar definit, acestea nu mai au nici o grilă separată de salarizare 
a personalului de specialitate, ci sunt înglobate sub sintagma „alte instituții 
publice din domeniul culturii”5.

1 Legea 292/2003 privind organizarea și funcționarea așezămintelor culturale, http://legislatie.
just.ro/Public/DetaliiDocument/44787 

2 OUG 118/2006 privind înființarea, organizare și desfășurare activității așezămintelor culturale, 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022 

3 Idem, art. 2, alin. (3), a).
4 Lege-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, http://

legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446 
5 Idem, Capitolul V - Salarii de bază din case de cultură, case de cultură studențești și alte 

instituții publice din domeniul culturii

Concret, aceste schimbări au condus la pierderea treptată a personalului 
calificat și cu experiență în domeniul culturii, facilitând înlocuirea acestor 
angajați cu persoane fără pregătirea și experiența necesare sau chiar 
desființarea postului de specialitate culturală și a instituției căminului 
cultural. Practic, în lipsa unui statut instituțional al căminului cultural clar 
stipulat de lege, definirea obiectivelor de activitate ale instituției și a profilului 
personalului necesar și implicit existența și funcționarea instituției căminului 
cultural au rămas la dispoziția arbitrară a ordonatorului de credite al 
administrației publice locale. Această situație este confirmată și de către dr. 
Oana Petrică, fostă directoare a Centrului Național pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale în perioada 2000-2009:

„În momentul în care căminele n-au mai avut un statut, nu s-a mai putut 
ține cont de nimic. Nu mai exista obligativitatea de a desfășura acele tipuri 
de activități trecute în statut. S-a ajuns la situația că administrațiile locale, în 
subordinea cărora erau deja căminele culturale, au procedat în așa fel încât 
să-și poată consuma bugetul, dar mai puțin pe zona de așezământ cultural. 
Așa se face că activitățile culturale s-au redus și, reducându-se activitățile s-a 
redus și personalul de specialitate. […] În general personalul care era angajat 
la căminele culturale, unii dintre ei erau de vârsta pensionării, iar din urmă 
nu a mai venit nimeni pentru că nu mai aveau pe ce post specializat să fie 
încadrați și nici cum să fie plătiți pentru asta […] Atât timp cât căminele nu au 
niște atribuții clare, nu are nicicum să existe un personal de specialitate care 
se ocupe de ele. Până la urmă este o instituție de cultură. Nu poți să o lași 
fără atribuții clare! Și când acelea există, va exista și personalul specializat, 
pentru că nu poate oricine să îndeplinească acele atribuții specifice.”

În acest context, capitolul de față își propune să ilustreze situația actuală a 
resurselor umane din căminele culturale, așa cum a reieșit în urma cercetării 
din teren. Astfel, în prima parte este urmărită funcția pe care sunt încadrați în 
organigrama autorităților publice locale responsabilii de cămin cultural. Este 
important să cercetăm acest aspect în primul rând pentru că oferă o imagine 
a modului în care autoritățile publice locale din mediul rural prioritizează 
cultura și alocă resurse umane și financiare acestui domeniu – de exemplu, 
acolo unde există personal încadrat pe o funcție de specialitate culturală, 
implicit există și măcar un compartiment cultural în cadrul administrației 
publice locale. În al doilea rând, funcția de încadrare ne arată cine este 
responsabil de căminul cultural în situațiile în care nu există o funcție de 
specialitate culturală. Acest aspect scoate în evidență ce alte secțiuni din 
administrația publică locală sunt implicate în activitatea culturală din rural 
și, implicit, modul în care categorii de personal din alte instituții publice 
sau private participă la actul cultural sau susțin cultura în rural folosind 
infrastructura căminelor culturale.
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În continuare este abordat modul în care se face selecția responsabilului 
de cămin și criteriile în baza cărora o persoană ajunge să ocupe acest post. 
Discutăm la acest punct despre nivel de studii, calificare, experiență de 
lucru anterioară în domeniul cultural sau în alte domenii conexe. Aceste 
detalii contribuie la contextualizarea și detalierea profilului responsabilului 
de cămin și totodată oferă o măsură a profesionalizării actului cultural în 
spațiul rural.

Ulterior, sunt analizate atribuțiile responsabilului de cămin cultural și 
modul de alocare a timpului pentru îndeplinirea lor, mai ales în cazul în care 
persoana care se ocupă de cămin este încadrată cu mai multe funcții sau 
atribuții care îi sunt delegate la nivelul administrației locale. Aceste informații 
sunt relevante pentru că scot în evidență partea practică a administrării 
căminelor culturale și oferă o altă perspectivă asupra resurselor umane 
investite în domeniul culturii în mediul rural. 

Nu în ultimul rând, în completarea acestor informații, am analizat și 
standardele ocupaționale și exemple de fișe de post pentru diferite funcții 

de încadrare ale responsabililor de cămin. Am abordat și acest aspect atât 
pentru a clarifica atribuțiile unui responsabil de cămin, cât și pentru a observa 
logica în baza căreia persoane cu alt tip de experiență / pregătire sau cu alte 
funcții decât cele legate de cultură ajung responsabili de cămin cultural.

Așadar, această secțiune este bazată pe informațiile și detaliile despre 
situația așezămintelor culturale puse de la dispoziție de responsabilii 
căminelor culturale și persoanele din administrația publică locală. De 
asemenea, au fost realizate interviuri și cu persoane din instituții județene 
de cultură care colaborează frecvent cu responsabilii căminelor, precum 
directori, manageri sau referenți culturali ai centrelor județene de cultură sau 
ai școlilor populare de arte și meserii, instituții care organizează evenimente 
culturale sau cursuri cultural-artistice în mediul rural. Datele statistice privind 
funcția de încadrare în organigramă oferă acoperire exhaustivă la nivel 
național și sunt completate de date calitative din interviuri, discuții telefonice 
cu reprezentanți ai autorităților locale, precum și informații din documentele 
oficiale ale autorităților publice locale. 

2. Metodologie
Cu scopul de a înțelege modul în care sunt administrate căminele 

culturale aflate în localitățile din mediul rural, am folosit trei surse 
de informații statistice: coloana Responsabilul Căminului din fișa 
cartografică6, date furnizate de Inspecția Muncii conform contractelor 
individuale de muncă pe coduri ocupaționale (COR) de cultură declarate 
și înregistrate de autoritățile publice locale în Registrul General de 
Evidență a Salariaților (platforma Reges)7 și, nu în ultimul rând, date 
privind numărul bibliotecarilor la nivel de unitate administrativ-teritorială 
colectate de Institutul Național de Statistică prin chestionarul CULT.1 – 
Activitatea bibliotecilor8, disponibile pe portalul INS – TEMPO Online9. 
De asemenea, am folosit completări și detalii din cercetarea calitativă și 
din informațiile obținute în urma discuțiilor telefonice cu reprezentanți ai 
autorităților locale.

În acest raport, prin responsabil de cămin se înţelege persoana care 
administrează așezământul cultural în ceea ce privește atât clădirea, cât 
și instituția și activitățile culturale întreprinse. 

În fișa cartografică trimisă autorităților publice locale a fost inclusă 
și coloana Responsabilul căminului, cu recomandarea de a fi completată 
în dreptul fiecărei clădiri cu funcția persoanelor în grija cărora se află. 
6 În unele cazuri am putut verifica informațiile primite cu datele de pe site-urile autorităților 

locale sau prin reapelarea acestora.
7 Registrul General de Evidență a Salariaților, https://reges.inspectiamuncii.ro/
8 Chestionarul CULT.1 Institutul Național de Statistică, http://www.insse.ro/cms/files/

chestionare/cult/CULT_1.pdf
9 Portalul INS – TEMPO Online http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/

insse-table

Menționăm faptul că această măsurătoare nu cuprinde toate resursele 
umane din domeniul culturii de care dispun autoritățile locale10. 

Răspunsurile primite au fost codificate si grupate pe categorii, 
ținând cont în primul rând de asocierea cu domeniul cultural a funcției 
de încadrare a persoanei responsabile de căminul cultural. Alte criterii 
folosite au fost numărul de sarcini îndeplinite de responsabil în cadrul 
administrației publice locale și apartenența la aparatul administrativ 
al localității. Situațiile întâlnite au fost apoi recalculate la nivel de 
comună pentru a avea o dimensiune a distribuțiilor la nivel de unitate 
administrativ-teritorială. Apoi, în etapa de analiză, am asociat unele 
funcții din fișa cartografică primită cu funcția din COR pe care am 
considerat-o corespondentă. Categoriile identificate pe care le-am 
recodificat sunt:

A. Persoane cu funcție de specialitate culturală – categorie care 
cuprinde: 
a) referent cultural11 
b) director de cămin cultural 
c) gestionar custode sală 

10 De exemplu, bibliotecarii școlari sau personalul muzeelor sătești nu au fost incluși în această 
numărătoare.

11 Corespondent al referentului de specialitate așezământ cultural, conform COR, cod 262207 
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/COR/03052019_ISCO_08_lista_
alfabetica_ocupatii_cor.pdf, p75
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d) manager cultural12 
e) inspector cultural13 

B. Persoane cu responsabilități multiple  în domeniul culturii – care se 
referă atât la personalul de specialitate al bibliotecilor comunale 
care este implicat și în administrarea căminului cultural, cât și la 
referenții culturali sau directorii de cămin care au în administrare 
și biblioteca.

C. Persoane încadrate în aparatul de specialitate al autorităților publice 
locale – secretari ai comunei, administratori, contabili, consilieri, 
agenți de pază, magazioneri, casieri, persoane responsabile cu SVSU 
(Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă) ș.a.

D. Demnitari publici – categorie care cuprinde primarul și viceprimarul.

E. Persoane cu funcții deliberative -– consilieri locali și delegații 
sătești.

F. Persoane care administrează căminul în mod voluntar – această 
categorie cuprinde doar cazurile unde s-a specificat explicit că 
persoana este voluntar. Facem această precizare pentru că și 
persoanele care ocupă funcții deliberative (consilieri locali, de 
exemplu) își asumă responsabilitatea căminului cultural fără a 
avea dreptul la remunerație și nici de a ocupa concomitent o altă 
funcție în cadrul administrației publice locale14. Am preferat însă 
să păstrăm separată categoria persoanelor cu funcții deliberative 
de cea de voluntari pentru a putea urmări mai clar implicarea 
autorităților publice locale în administrarea căminelor.

G. Personal Didactic Școală – educator, învățător, profesor, director 
școală.

H. Clerici – personal clerical și orice angajat ce aparține de un lăcaș 
de cult.

12 Corespondent al managerului de organizație culturală (143105) sau al managerului 
cultural (134921), conform COR http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/
COR/03052019_ISCO_08_lista_alfabetica_ocupatii_cor.pdf , pp52-53. 

13 Această funcție nu există ca atare în COR, însă titulatura apare în răspunsurile primite 
de la autoritățile locale și în interviuri. Ar putea fi mai degrabă inspector de specialitate 
în administrația publică – 242203, inspector culte – 263618 sau consilier teritorial șef 
inspectoratul pentru cultură 143103, acesta din urmă fiind în aceeași grupă minoră de 
ocupație (1431) cu directorul de așezământ cultural și managerul organizației culturale. http://
www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/COR/03052019_ISCO_08_lista_alfabetica_
ocupatii_cor.pdf; http://www.protectiamuncii-evaluarerisc.ro/COR/ocupatii-1431.html

14 Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
corupției, Cap III, Secțiunea 4, Art. 88 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323

I. Cămine în administrare externă – cămine administrate de către 
ONG-uri sau asociații, reprezentanți ai unor composesorate15, obști 
sătești16 sau în concesiune către alți actori privați.

J. Situații în care nu există cămin cultural – sunt incluse aici cazurile 
comunelor care nu au cămine culturale pe raza localității.

În procesul de recodificare s-a ținut cont și de situațiile în care au 
fost indicate mai multe persoane ca fiind responsabile de cămine (clădiri 
diferite) dintr-o comună. În aceste cazuri, în lipsa unei persoane cu funcție 
de specialitate culturală, am considerat cu prioritate ca responsabil 
principal persoana care ocupa una din funcțiile din tabelul de mai jos:
Tabelul 1. Funcția de încadrare prioritară în cazurile în care există  
mai mulți responsabili pentru același cămin, dar niciunul cu funcție  
de specialitate culturală

1 Bibliotecar

2 Director de cămin

3  Persoane încadrate în aparatul de specialitate al primarului

4 Preoți, Voluntari, Cadre didactice, etc.

În cazurile în care au fost semnalate mai multe persoane responsabile 
de același cămin cultural, dar lipsea o persoană cu funcție de specialitate 
culturală, pe primul nivel am situat persoana cu responsabilități multiple 
în domeniul culturii, de cele mai multe ori bibliotecarul, pentru că această 
ocupație este cea mai apropiată ca practică și experiență de cea de 
referent cultural. De asemenea, în cazurile documentate în cercetarea 
calitativă, am observat că acolo unde există un bibliotecar și alte 
persoane care administrează mai multe cămine dintr-o comună, de obicei 
bibliotecarul este cel care se implică mai mult în administrarea căminelor, 
iar celelalte persoane contribuie neoficial.

Am ales ca directorul de cămin să fie pe locul doi ca prioritate, pentru 
că acesta este folosit mai degrabă ca un titlu decât ca o funcție oficială 
de încadrare în organigramă, așa cum am putut observa în discuțiile 
telefonice, dar și în unele cazuri din teren: în cadrul interviului cu un 
responsabil de cămin din comuna Schitu Golești, județul Argeș, acesta se 
recomandă inițial drept director de cămin, însă detaliază ulterior că este 
consilier local și nu poate ocupa vreo altă funcție în cadrul administrației. 
Și primarul acestei comune discută în aceiași termeni despre responsabilul 

15 Composesorat – similar obștii, organizație politico-socială, specific maramureșeană, cu rol de 
gestionare în comun a averilor spre a le valorifica pentru investiții publice (https://dexonline.
ro/definitie/composesorat)

16 Obște sătească – asociație a sătenilor independentă de consiliul local și administrația publică 
locală, pentru gestionarea și valorificarea în comun a resurselor personale; (H. Stahl – organ 
colectiv de autodeterminare a satelor devălmașe – Contribuții la studiul satelor devălmașe 
românești, Vol. 2, București, Cartea Românească, 1998, p. 5).
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căminului, menționând că „consilierul I. este voluntar director de cămin, 
nu este remunerat de primărie pentru asta, fiindcă ar fi ilegal”.

Pe al treilea nivel de prioritizare se află aparatul de specialitate al 
primăriei. De exemplu, într-un caz în care o comună are două sate cu 
câte un cămin, unul administrat de un referent cultural, iar celălalt de un 
consilier local, am prioritizat funcția de referent cultural la nivelul comunei. 
Motivul pentru acest tip de alegere este bazat pe informațiile din interviuri 
și discuții telefonice cu reprezentanți ai autorităților locale, din care a reieșit 
că bugetul local nu poate susține câte o funcție de specialitate culturală în 
fiecare sat, astfel că există o persoană cu funcție de specialitate culturală 
la nivelul comunei, ajutată în administrarea căminelor de alte persoane 
care fac sau nu parte din administrația publică locală. Un alt criteriu de 
prioritizare în aceste tipuri de situații a fost funcția persoanei responsabile 
de căminul din satul de reședință a comunei. Lucrând pe exemplul anterior, 
în care o comună are două sate cu câte un cămin, unul administrat de un 
referent cultural, iar celălalt de un consilier local, am observat atât din 
discuțiile telefonice, cât și din cazurile documentate în teren, că este mai 
mare probabilitatea ca referentul cultural să administreze căminul din satul 
de reședință a comunei.

În completarea informațiilor colectate de la autoritățile publice locale, 
am folosit date furnizate de Inspecția Muncii despre angajații de la nivel de 
UAT, în funcție de următoarele coduri ocupaționale (COR)17:

• 143104 Director așezământ cultural (Studii superioare) 

• 143105 Manager al organizației culturale (Studii superioare)

• 134921 Manager cultural (Studii superioare)

• 262202 Bibliotecar (Studii superioare)

• 262206 Bibliotecar arhivist (Studii superioare) 

17 Date extrase din sistemul REGES (https://reges.inspectiamuncii.ro/) la data de 19.11.2019.

• 262207 Referent de specialitate așezământ cultural (Studii 
superioare)

• 343523 Gestionar custode sală (Studii medii sau postliceale)

• 441101 Bibliotecar (Studii medii)
Informațiile primite fac referire la numărul de persoane angajate la nivel 

de comună pe fiecare din aceste posturi, la numărul de contracte active18, 
precum și la tipul contractului – cu normă întreagă sau parțială. Aceste 
informații ne-au permis în primul rând să facem o comparație cu situația 
declarată de către autoritățile locale, completând totodată baza de date 
rezultată în urma cartografierii. Clasificarea în funcție de codurile COR 
aferente ne oferă indicii cu privire la alocarea de resurse umane adecvate 
domeniului cultural în rural. În al doilea rând, prin clasificarea contractelor 
în funcție de tipul de normă, aceste date ajută la detalierea modului în 
care este alocat timpul către activitatea culturală în rural. Nu în ultimul 
rând, aceste clasificări sunt un indicator și pentru nivelul de studii al 
responsabililor de cămin încadrați pe o funcție de specialitate culturală, 
prin intermediul nivelului de studii necesare ocupării postului, așa cum este 
definit în COR. 

În ceea ce privește numărul de bibliotecari angajați la nivelul fiecărei 
unități administrativ-teritoriale, am utilizat date de pe portalul INS -TEMPO 
Online19, selectând doar informațiile despre bibliotecile comunale. 

Așadar, comparând datele din fișa cartografică, cu cele de la Inspecția 
Muncii și cu cele de la Institutul Național de Statistică (INS), am putut 
triangula sursele de informații, oferind o imagine mai detaliată a 
rezultatelor.

18 Este posibil ca unele funcții să fie ocupate, însă contractul să fie suspendat o perioadă pentru 
concediu maternal sau concediu de studii, de exemplu.

19 Indicatorul ART121A - Personalul angajat din biblioteci pe județe și localități http://statistici.
insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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3. Rezultate
În prima parte a secțiunii expunem analiza referitoare la funcțiile de 

încadrare ale responsabililor de cămin cultural și distribuțiile geografice ale 
acestora. Fiecare tip de funcție va fi detaliată folosind atât date statistice, 
cât și informații din cercetarea calitativă.

În a doua parte a secțiunii examinăm standardele ocupaționale și 
fișele de post aferente funcțiilor de specialitate culturală și trasăm o serie 
de traiectorii profesionale ale responsabililor de cămin, pentru a ilustra 
pregătirea și experiența acestora.

3.1 Funcțiile de încadrare ale 
responsabililor de cămin cultural

Prin responsabil de cămin cultural se înţelege în această lucrare persoana 
care administrează așezământul cultural atât în ceea ce privește clădirea, cât 
și instituția și activitățile culturale întreprinse. 

Atribuțiile responsabilului de cămin, așa cum au reieșit din interviuri și 
discuții telefonice, sunt următoarele:

• este administratorul clădirii, 
• propune activități culturale21, 

• organizează activități și evenimente culturale, 
• ține inventarul căminului cultural,
• păstrează cheia și pune la dispoziție spațiul pentru închirieri. 

În mediul rural din România, responsabilitatea căminului cultural revine 
în aproximativ 40% din cazuri unor persoane cu funcții de specialitate 
culturală – referent cultural, director de cămin, manager cultural, bibliotecar. 
În aproape 60% din totalul comunelor nu există personal de specialitate 
culturală, astfel că responsabilitatea căminului cultural este atribuită, altor 
persoane, nespecializate în cultură, cum ar fi: funcționar în aparatul de 
specialitate al primarului, demnitar public, consilier local, cadru didactic, 
voluntar, preot sau reprezentant al unei entități private (vezi Tabelul 2). 
Astfel, deseori, a fi responsabil de cămin cultural este mai degrabă un titlu 
asumat fără a avea o funcție corespondentă în organigrama administrației 
publice locale, dedicată domeniului cultural. Acesta este și motivul pentru 
care numărul de responsabili cu funcție de specialitate culturală este 
considerabil mai mic în baza de date REGES22 decât în baza de date 
colectată cu ajutorul fișei cartografice. Cu alte cuvinte, este posibil ca fișa 
cartografică să fi fost completată cu titlul generic de referent cultural și nu 
cu funcția propriu-zisă de încadrare în organigramă a persoanei responsabile 
de căminul cultural, aspect care va fi aprofundat în cursul acestui capitol.

Tabelul 2. Variația funcției de încadrare a responsabilului de cămin cultural pe categorii, la nivel național, conform fișei cartografice  202122

Categorie Situație Tip de 
administrare23

Număr de 
UAT-uri Procentaj Procentaj 

pe categorii

Persoane cu funcție de specialitate culturală

Referent Cultural
individuală 482 16,84%

22,50%

colectivă 39 1,36%

Director de cămin cultural
individuală 70 2,45%
colectivă 18 0,63%

Inspector Cultural
individuală 10 0,35%
colectivă 2 0,07%

Gestionar Custode Sală
individuală 11 0,38%
colectivă 1 0,03%

Manager Cultural
individuală 10 0,35%
colectivă 1 0,03%

Persoane cu responsabilități multiple   
în domeniul culturii Bibliotecar

individuală 437 15,27%
19,36%

colectivă 117 4,09%

Persoane încadrate în aparatul de specialitate  
al primarului

Secretari, administratori, contabili, consilieri, agenți de 
pază, magazioneri, casieri, persoane responsabile cu SVSU

individuală 406 14,19%
16,81%

colectivă 75 2,62%

20 Teoretic, în fiecare an, responsabilul căminului propune un plan de activitate către Consiliul Local. 
21 Baza de date REGES, https://reges.inspectiamuncii.ro
22 Tipul de administrare se referă în acest caz la numărul de persoane care au responsabilități în legătură cu așezămintele culturale. Astfel, am denumit „administrare individuală” situația în care există o 

singură persoană care se ocupă de căminele culturale și „administrare colectivă” – situaţia în care cel puțin două persoane au responsabilități legate de căminul/căminele cultural(e) dintr-o comună.
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Categorie Situație Tip de 
administrare23

Număr de 
UAT-uri Procentaj Procentaj 

pe categorii

Demnitari publici Primar 663 23,17%
33,65%

Viceprimar 300 10,48%

Funcții deliberative Consilier local, delegat sătesc 21 0,73% 0,73%

Cadre didactice Profesori, învățători etc. 13 0,45% 0,45%

Voluntari Pensionari etc. 11 0,38% 0,38%

Administrare externă

Biserică 11 0,38%

0,59%Concesiune către alți actori privați 3 0,10%

ONG-uri sau asociații, reprezentanți ai unor 
composesorate, obști sătești 3 0,10%

Nu există clădiri cu funcție de cămine culturale 158 5.52% 5.52%

Total 2862 100,00% 100,00%

Concret, conform răspunsurilor primite în urma completării fișei 
cartografice, UAT-urile care au responsabili de cămin cultural cu funcție de 
specialitate culturală însumează 644 de cazuri (22,5%) din totalul localităților 
rurale la nivel național. La acest număr se adaugă și cel de 554 (19,36%) al 
UAT-urilor care au cămine culturale gestionate de persoane cu responsabilități 
multiple  în domeniul culturii încadrați pe funcția de bază de bibliotecar.

Puțin peste jumătate din comunele din țară (1444 de UAT-uri) au căminele 
culturale în sarcina unor persoane cu pregătire și / sau timp de lucru dedicate 

în mare parte altor domenii din cadrul administrației publice – demnitari 
publici sau persoane din aparatul de specialitate al primarului. În aceste 
cazuri, activitatea culturală este pe plan secundar din punctul de vedere al 
alocării unui minimum de timp şi de resurse umane pregătite. Pe parcursul 
interviurilor din teren sau al discuțiilor telefonice cu responsabilii de cămine 
și reprezentanți ai autorităților locale a devenit recurentă explicația pentru 
acest tip de situație: bugetul comunei e insuficient pentru încă o funcție de 
specialitate culturală în organigramă. 

Tabelul 3. Distribuția funcțiilor de încadrare a responsabililor de cămin cultural pe regiuni de dezvoltare

Regiune 
 Funcție de 
specialitate 

culturală

% FSC 
din total 
UAT-uri/
regiune

Resp. 
multiple 

în 
domeniul 

culturii

% RMC din 
total UAT-uri/

regiune
Aparat de 

specialitate
Demnitari 

publici
Funcții 

deliberative
Cadre 

didactice Voluntari Administrare 
externă

Nu există 
cămin 

cultural

Total 
UAT-uri /
regiune

Centru 75 21,0% 61 17,1% 90 114 6 2 0 7 2 357

Nord-Est 112 22,1% 108 21,3% 56 174 3 3 0 1 49 506

Nord-Vest 75 18,6% 65 16,1% 94 148 6 4 3 4 4 403

Sud 105 20,2% 109 21,0% 67 189 3 1 4 2 39 519

Sud-Est 76 21,3% 82 23,0% 57 124 0 1 1 1 14 356

Sud-Vest 100 24,5% 81 19,9% 68 121 2 1 2 0 33 408

Vest 99 35,2% 48 17,1% 47 80 1 0 1 2 3 281

București-
Ilfov 2 6,3% 0 0,0% 2 13 0 1 0 0 14 32

Total 644 22,5% 554 19,3% 481 963 21 13 11 17 158 2862

În ceea ce privește distribuția la nivelul regiunilor de dezvoltare, expusă 
în tabelul 3, procentul cel mai mare de persoane cu funcții de specialitate 
culturală este în regiunea Vest (99 de cazuri – adică 35% din UAT-uri care au 
persoane cu funcție dedicată pentru cultură la căminul cultural), ponderea cea 

mai scăzută întâlnindu-se în regiunea Nord-Vest (75 de cazuri - 18,6%) și Ilfov 
(2 cazuri din 32 de UAT-uri). Distribuția funcțiilor cu responsabilități multiple  în 
domeniul culturii prezintă variații mai mici la nivelul celor opt regiuni, ponderea 
acestor funcții din total încadrându-se între 16% (Nord-Vest) și 23% (Sud-Est).
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3.1.1 Funcțiile de specialitate culturală – referenți culturali, 
directori, manageri, inspectori

Conform recodificării prezentate anterior, din categoria persoanelor cu 
funcție de specialitate culturală fac parte referentul cultural, directorul de 
căminului cultural și managerul cultural. Așa cum rezultă din tabelul 4, numărul 
acestui tip de funcții raportate în portalul REGES este semnificativ mai mic 
decât cel înregistrat în urma colectării fișei cartografice. Aceste diferențe se 
înregistrează deoarece există posibilitatea ca în fișa cartografică responsabilul 
căminului să fi fost semnalat cu titlul de referent cultural, chiar dacă este 
încadrat în organigramă cu funcția de referent (diferite alte specialități), care 
desfășoară și activități culturale și este recunoscut la nivelul instituției ca fiind 
responsabilul de activități culturale. În perioada de documentare, am întâlnit 
situații în care un referent de specialitate financiar-contabil are în grijă căminul 
cultural din localitate, prin dispoziție întocmită de primarul localității. 

Foto 1. Referentul cultural al comunei Polovragi, județul Gorj, în timpul 
Nedeii de Sfântul Ilie.

Tabelul 4. Situația funcțiilor de specialitate culturală înregistrate în REGES23 
și în cadrul colectării fișei cartografice.

Fișa cartografică Număr REGES Număr

Referent Cultural 515 Referent de specialitate așezământ 
cultural 296

Director de cămin cultural 44 Director așezământ cultural 41

Inspector Cultural 12 - -

Custode Sală 11 Gestionar-custode sală 16

Manager Cultural 11
Manager cultural 0

Manager al organizației culturale 3

23 Baza de date REGES, https://reges.inspectiamuncii.ro/

Astfel, conform răspunsurilor primite (vezi Tabelul 2), din cele 2862 de comune, 
în aproape 42% (1198 de cazuri) căminele sunt administrate de o persoană cu 
funcție de specialitate culturală (644) sau de o persoană cu responsabilități 
multiple  în domeniul culturii (554). Dintre persoanele responsabile de căminele 
culturale în aceste cazuri, aproape jumătate au timpul de lucru divizat între 
activităţile de gestionare a mai multor instituții diferite de cultură de pe raza 
comunei. Din informațiile culese în cadrul interviurilor cu responsabilii de cămin 
cultural reiese că o parte dintre cei încadrați pe o funcție de specialitate culturală 
primesc sarcini administrative fără legătură cu activitatea căminelor culturale, 
așa cum explică doamna C., referent cultural din județul Argeș:

„Eu, în ultimii 2-3 ani, am făcut și asistență socială pentru subvențiile de 
încălzire, și contabilitate, inventarierea pe întreg UAT-ul; am și alte atribuții, 
prin dispoziție de la primărie. În perioada octombrie-martie stau mai mult la 
primărie decât aici. Aici vin doar când am activități și în week-end-uri – ceea ce 
iarăși este o problemă, că eu lucrez 8 ore pe zi, dar dacă e eveniment în week-
end, eu vin, dar nu mă normează nimeni și nici zi liberă nu primesc, și nici bani 
mai mulți nu primesc. Plus că sâmbetele am repetiții și nu pot să nu vin.”

Așadar, chiar și în cazul în care există o persoană încadrată pe o funcție de 
specialitate culturală, timpul de lucru al acesteia poate fi alocat, prin dispoziția 
sau delegarea (ne)oficială de către primar, către alte domenii. Doamna referent 
C. mai evidențiază un aspect relevant în acest context: programul de lucru al 
unui responsabil de cămin cultural este atipic programului obișnuit de lucru cu 
publicul, pentru că evenimentele și activitățile culturale se desfășoară deseori 
după programul de lucru normal sau cu ocazia unor sărbători, zile libere legale.

3.1.2 Funcții cu responsabilități multiple  în domeniul culturii  
– bibliotecarii

În ceea ce privește persoanele cu responsabilități multiple  în domeniul 
culturii – bibliotecarii – remarcăm faptul că la nivel național în mediul rural sunt 
554 de bibliotecari (19% din total UAT) care se îngrijesc și de căminele culturale, 
număr care reprezintă 32% din totalul celor 1719 bibliotecari înregistrați în 
platforma REGES24. Dintre bibliotecarii cu responsabilităţi multiple pe cultură, 
437 sunt semnalați ca unica persoană responsabilă de cămine la nivel de UAT. 
Această situație poate fi explicată în primul rând prin faptul că sunt cazuri în 
care bibliotecarul este singura persoană din organigrama administrației locale 
care are o funcție legată de cultură și, pentru a reduce cheltuielile cu personalul, 
varianta cea mai convenabilă este ca bibliotecarul să preia și responsabilitatea 
căminului cultural. În al doilea rând, proximitatea este alt factor ce favorizează 
acest context: deseori bibliotecile sunt în incinta sau în apropierea căminului 
cultural. Mai mult decât atât, programul cu publicul al bibliotecarului presupune 
prezența sa constantă la bibliotecă și, implicit, la căminul cultural, după cum 
exemplifică un bibliotecar ce are în responsabilitate și căminul cultural: „M-am 

24 Conform REGES, la data de 19.11.2019 figurau ca angajați ai autorităţilor publice locale din 
mediul rural 973 de bibliotecari cu studii medii, 520 de bibliotecari cu studii superioare și 226 
de persoane încadrate cu funcția de bibliotecar arhivist. 
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angajat la 29 de ani aici, inițial ca bibliotecar și mi s-a atribuit și administrarea căminelor «că tot 
ești toată ziua la bibliotecă și ai și repetiții cu copiii în ansamblurile populare, primești cheile de la 
toată locația și o administrezi»”. (I., bibliotecar, referent cultural și instructor de dans, com. Dârlos, 
jud. Sibiu). 

Nu în ultimul rând, este relevantă și situaţia bibliotecilor comunale care au fost păstrate în mai 
mare măsură decât căminele, în parte și datorită formei diferite de patrimoniu administrat, care a 
favorizat o prezență constantă a acestui tip de instituție în comunitate. Ne referim aici la existența 
continuă în bibliotecă a patrimoniului material al fondului de carte, spre deosebire de situația 
căminelor care, în lipsa unor activități culturale, dețin puține elemente prin care să își poată face 
simțită prezența în comunitate. 

În plus, bibliotecile au beneficiat și de intervenții precum cea a programului Biblionet, 
desfășurat în perioada 2009-2015. Programul a fost implementat printr-un parteneriat între 
organizația internațională IREX25, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice 
din România (ANBPR)26, Fundația Bill și Melinda Gates27, Ministerul Culturii, autoritățile locale și 
naționale și bibliotecile publice - preponderent din mediul rural.28 Obiectivele programului au fost 
dotarea bibliotecilor cu computere și alte echipamente și accesul gratuit la internet, precum și 
pregătirea bibliotecarilor pentru a putea folosi această tehnologie și a o pune în slujba cetățenilor, 
dezvoltându-se astfel servicii noi de bibliotecă, pe baza nevoilor comunității.29 Scopul acestor 
investiții a fost să transforme bibliotecile în „hub-uri inovatoare pentru acces la servicii, informație 
și tehnologie”.30 Astfel, conform datelor de la organizația IREX, în România au fost implicate în 
proiect peste 2200 de biblioteci (din totalul de 2853), dintre care 80% sunt din zona rurală31. De 
asemenea, 4200 de bibliotecari au fost instruiți în folosirea tehnologiilor nou-implementate și au 
fost înființate 41 de centre de formare, așa încât bibliotecarii să își poată dezvolta competențele în 
raport cu nevoile comunităților pe care le deservesc.32 

În mod similar, în perioada 2004-2013, prin intermediul proiectului „Economia bazată pe 
cunoaștere” (EBC), Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (M.C.S.I.) și Banca Mondială 
au dotat 255 de localități (200 de comune și 55 de orașe mici, cu o populație de până la 30.000 de 
locuitori) din toată țara cu calculatoare și acces la internet. În același timp, au fost oferite și cursuri 
de pregătire a bibliotecarilor pentru a deveni operatori PAPI33 (punct de acces public de informare).34

Așadar, astfel de programe au acordat investiții care nu doar au ajutat bibliotecile să deservească 
mai adecvat comunitățile, dar au asigurat și o dezvoltare sustenabilă a instituției bibliotecii și a 
personalului său, care a dobândit acces la noi modalități de a se implica în viața comunității și de 
a crește utilitatea instituției.

25 Organizația internațională IREX, https://www.irex.org/ 
26 Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, http://anbpr.org.ro/
27 Fundația Bill și Melinda Gates, https://www.gatesfoundation.org/
28 Mari Cecilia Toma, Biblionet - Biblioteci Globale Romania, publicat online pe EPALE - Platforma electronică pentru 

educația adulților în Europa, 2016, https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/biblionet-global-libraries-romania
29 Detalii despre proiectul IREX în România pe, https://www.irex.org/insight/creating-sustainable-impact-what-weve-learned-

romanian-libraries
30 Idem.
31 Idem.
32 Mari Cecilia Toma, op. cit., https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/biblionet-global-libraries-romania
33 Puncte de acces public de informare (PAPI), https://www.ovidan.ro/?p=articles.details.2516
34 Implementation Completion and Results Report (IBRD-48090), 2016 https://www.comunicatii.gov.ro/wp-content/

uploads/2016/02/rap-final-WB-EBC-aug-2013.pdf, pp. 27-28.

Foto 2. Bibliotecară din comuna Mircea Vodă, jud. Tulcea

Foto 3. Bibliotecar și referent cultural din com. Dârlos,  
jud. Sibiu

Foto 4. Referent cultural din comuna Costești, Vaslui
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Harta 1. Numărul bibliotecarilor înregistrați în REGES și numărul bibliotecarilor care au și responsabilități legate de căminele culturale, conform fişei cartografice.

Foto 5. Referentul cultural al comunei Berezeni, alături de ansamblul din 
localitate, la Festivalul Tradițiilor de Iarna, Vaslui, 2019

Foto 6. Managerul Centrului Cultural Podu Înalt din Muntenii de Jos, jud. 
Vaslui, alături de trupa de teatru de păpuși a instituției.
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Numărul bibliotecarilor implicați în administrarea căminelor este cu atât 
mai relevant cu cât este foarte apropiat de numărul celor cu funcție dedicată 
domeniului culturii (644). Mai mult, comparând numărul total de bibliotecari 
din rural la nivel național – 1719 – cu numărul de bibliotecari care sunt 
responsabili și de căminele culturale – 554 – observăm că aproape o treime 
din totalul bibliotecarilor (32%) sunt implicați și în administrarea căminelor. 

Deși acest lucru înseamnă că timpul de lucru al responsabilului e împărțit 
între două instituții, informațiile din interviuri privind activitatea acestor 
cămine culturale relevă că, în general, sunt mai active căminele culturale 
care au și bibliotecă în incintă sau cele care sunt administrate de bibliotecar. 
Așadar, căminul cultural din mediul rural este sprijinit considerabil de către 
personalul și rețeaua instituțională a bibliotecilor comunale. De exemplu, 
în comuna Dârlos din județul Sibiu, responsabilul căminului este încadrat 
în organigramă și ca bibliotecar-arhivar, fiind totodată și instructorul 
coordonator al grupului de dans folcloric din localitate. Biblioteca comunală 
este în incinta căminului cultural și, conform responsabilului, s-a reinventat 
și a avut un aport considerabil în susținerea activității căminului cultural și 
a grupului folcloric, mai ales datorită programului Biblionet, care a dotat 
biblioteca cu calculatoare și periferice necesare. Cu ajutorul acestor dotări a 
putut veni în întâmpinarea nevoilor localnicilor de diverse vârste și ocupații, 
dar în același timp, a reușit să îi atragă și pe tineri către cămin și către 
proiectul grupului de dans folcloric. 

3.1.3 Aparatul de specialitate al primarului

Un total de 481 (16%) de comune au indicat ca responsabil de căminul 
cultural o persoană încadrată în aparatul de specialitate al primarului sau 
pe funcții cu statut special în subordinea primarului. În aceste situații, la fel 
ca în cele în care primarul sau viceprimarul este semnalat ca responsabil al 
căminului cultural, la nivelul respectivelor administrații publice locale nu există 
personal de specialitate culturală. Din această categorie fac parte funcții de 
o mare varietate, precum administratori publici, contabili, secretari, consilieri 
ai primarului, referenți de diferite specialități, inspectori, agronomi, asistenți 
sociali, polițiști locali. Acestor persoane li se deleagă spre administrare și 
căminul cultural, prin delegație și dispoziție oficială a primarului sau pur și 
simplu în mod neoficial, fiind mai degrabă persoane care păstrează cheia 
și pun la dispoziție căminul cultural atunci când este nevoie. În unele cazuri 
sunt alese aceste soluții atât pentru a restrânge cheltuielile cu personalul 
administrației locale, cât și din raţiuni practice, pentru că unii membri ai 
aparatului de specialitate al primarului locuiesc în apropierea căminului. De 
exemplu, în județul Covasna, în comuna Valea Crișului, cu două sate și două 
cămine, arhivarul comunei ocupă și funcția de referent cultural, cu normă 
parțială. Din interviurile desfășurate cu această persoană și cu primarul din 
localitate, reiese că referentul „se ocupă de cămine cu jumătate de normă, și 
cu cealaltă jumătate de normă se ocupă de arhivă. Situația e astfel, pentru 

că fondurile sunt restrânse și nu ajung pentru o persoană la fiecare cămin sau 
o persoană doar pentru cămine [...] [responsabilul] ține cheia.”(T., primar). În 
completarea primarului, arhivarul-referent relatează că se ocupă în principal 
cu centralizarea cererilor pentru folosirea căminului și stă „mai degrabă 
la primărie”. Nu a avut ocazia să organizeze vreun eveniment cultural mai 
mare, pentru că duce cererile „la domnul primar și se ocupă dumnealui de 
organizare.”(P, arhivar-referent cultural). Situația este, așadar, similară cu 
cea de mai sus, în sensul că, neavând o persoană cu funcție de specialitate 
culturală care să se ocupe de căminul cultural, responsabilitatea pentru 
această instituție se împarte între primar și aparatul său de specialitate, chiar 
dacă în fișa cartografică doar unul dintre cei doi este desemnat ca responsabil 
al căminului cultural. 

3.1.4 Demnitarii publici
Din totalul de comune, în 963 (33%) din cazuri au fost indicați ca 

responsabili de cămin cultural demnitarii publici (primar, viceprimar). Pe de o 
parte, acest lucru sugerează că nu există personal de specialitate culturală la 
nivelul administrației publice locale. Spre deosebire de funcționarii publici sau 
personalul contractual din administrația publică locală, primarul are abilitatea 
de a delega o parte din atribuții către alte persoane35. Acest lucru înseamnă 
că în unele cazuri în care primarul a fost declarat în fișa cartografică drept 
responsabil al căminului cultural, este posibil ca această responsabilitate să-i 
fie delegată altei persoane din aparatul de specialitate al primarului. Acest tip 
de situație a fost semnalată în cadrul convorbirilor telefonice cu personalul din 
administrațiile publice locale: în comuna Roșioru din județul Buzău, secretarul 
primăriei relatează că „nu există un responsabil fix. Primarul se ocupă, dar 
deleagă pe cineva de câte ori e nevoie.”

O altă perspectivă asupra demnitarilor publici ca responsabili de cămin 
cultural se leagă și de faptul că, potrivit informațiilor din interviuri, primarul 
sau viceprimarul se implică în organizarea și / sau desfășurarea evenimentelor 
culturale locale, în special în cazul celor mai mari, precum zilele comunei 
sau ale fiilor satului. Acestea pot reprezenta o sursă de capital politic, iar în 
alte cazuri sunt o formă de implicare în revitalizarea comunității locale. Un 
exemplu în acest sens este din comuna Corbi, județul Argeș unde primarul, 
alături de referentul cultural, se implică în administrarea celor patru cămine, 
iar în Poienărei, satul cel mai mic din comună și cel mai afectat de migrație 
și depopulare, primarul şi referentul au inițiat un eveniment anual pentru 
diaspora și întâlnirea fiilor satului. Anul acesta, primarul a prezentat întregul 
eveniment, implicându-se atât ca moderator, cât și ca interpret amator de 
muzică populară.
35 Legea 215/2001 a administrației publice locale, Cap III, Art. 65, revizuită: „Primarul poate 

delega atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative viceprimarului, secretarului 
unității administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului 
din aparatul de specialitate, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes 
local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective.” http://legislatie.just.ro/
Public/DetaliiDocument/214333
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Foto 4. Primarul Comunei Corbi, jud. Argeș, interpretând un cântec în 
cadrul festivității organizate cu ocazia Zilei fiilor satului, august, 2019.

3.1.5 Funcții deliberative

Conform datelor colectate, în 21 de comune căminele culturale sunt 
în responsabilitatea unor persoane cu funcții deliberative în administrația 
locală – consilieri locali sau delegați sătești.36 Aceștia nu pot ocupa și o 
altă funcție în cadrul administrației publice locale37, astfel că se îngrijesc 
de căminele culturale fără a primi o remunerație pentru această activitate. 
Aceste situații sunt similare cu cele ale persoanelor din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului în ceea ce privește nevoia de a repartiza o 
fracțiune din norma de lucru către căminul cultural, responsabilitatea 
aceasta fiind atribuită prin delegare sau dispoziție a primarului.

În plus, ca și în cazul persoanelor din aparatul de specialitate al primarului, 
și aici responsabilitatea căminului cultural este uneori distribuită către mai 
multe persoane din administrația publică locală, chiar dacă este desemnat 
ca responsabil de cămin cultural un singur consilier local. O situație relevantă 
în acest sens a fost documentată în județul Argeș, într-o comună cu șase 
cămine culturale, din care doar două active în anul 2018. Aceste două 
cămine culturale sunt în responsabilitatea unui consilier local (domnul S.), 
semnalat ca director de cămin cultural în fișa cartografică completată de 
autoritățile locale. În cadrul interviurilor cu acest consilier local, cu primarul și 
cu un alt consilier, am aflat că, deși doar domnul S. are dispoziție din partea 
primarului să se ocupe de căminele culturale, „nu se ocupă nimeni altcineva, 
dar suntem prieteni buni și mă mai ajută și F. [celălalt consilier local]. Când 

36 Delegaţii săteşti, conform Legii 215/2001 a administrației publice locale, Cap II, art. 53 (1), sunt 
reprezentanți în consiliile locale ai satelor care nu au consilieri locali. http://legislatie.just.ro/
Public/DetaliiDocument/214333

37 Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 
corupției, Cap III, Secțiunea 4, Art. 88 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323

am fost plecat în concediu, el mi-a ținut locul.” (S., consilier local / director 
de cămin cultural, com. Schitu Golești, jud. Argeș).

3.1.6 Cadre didactice

Conform datelor din tabelul 2, în 13 comune din toată țara toate căminele 
culturale au responsabili care sunt cadre didactice, iar alte 26 de comune au cel 
puțin un cămin cultural care este în responsabilitatea unui cadru didactic. Acest 
tip de situație este reglementat de OUG 118/200638 care prevede faptul că 
personalul cu funcții de bază în educație își pot completa norma de activitate cu 
activități culturale. În cadrul cercetării calitative am putut observa că majoritatea 
clădirilor căminelor culturale sunt în apropierea clădirilor școlii sau chiar lipite 
de acestea, în unele cazuri comunicând printr-o ușă. Mai mult, în convorbirile 
telefonice și interviurile realizate, o mare parte din respondenți au menționat 
că se desfășoară și activități școlare în căminul cultural sau că activităţile au o 
legătură strânsă cu școala, de unde selectează sau invită copiii pentru cursurile 
organizate la căminul cultural, iar într-un caz persoana intervievată a ținut să 
precizeze că instituția căminului cultural „trebuie categoric legată de școală” 
(T., primar al com. Șercaia, jud. Brașov). În alte situații, mai ales în timpul iernii, 
când încălzirea este mai dificilă, sălile de clasă ale școlii sunt folosite pentru 
repetițiile grupurilor folclorice ale căminelor culturale sau pentru cursurile 
externe ale școlilor populare de arte și meserii. Astfel, luând în considerare atât 
prevederile legale cât și contextul practic, nu este întâmplător că directori de 
școală, profesori, învățători sau educatori preiau și responsabilitatea căminelor 
culturale. Cu toate acestea, activitatea din cadrul școlii a cadrelor didactice care 
au și responsabilitatea căminelor culturale face ca timpul alocat instituțiilor 
culturale să fie deseori redus la jumătate de normă. De asemenea, există și 
situații în care cadrul didactic este mai degrabă persoana ce păstrează cheia, 
precum în comuna Goiești din județul Dolj. Aici directorul școlii „are cheia de 
la cămin” (primarul comunei)  și preia o parte din responsabilităţile aferente 
căminului cultural (alături de primar), având în vedere proximitatea fizică dintre 
şcoală şi căminulcultural, dar și unele evenimente ale instituţiei de învăţământ 
– precum serbările școlare – ce se desfășoară în cămin cultural.

3.1.7 Mai mulți responsabili de cămin la nivelul comunei

Așa cum am detaliat la metodologie, în situațiile în care am identificat 
mai mulți responsabili de cămin cultural la nivelul unui UAT, am clasificat 
aceste cazuri dând prioritate întâi funcțiilor de specialitate culturală, apoi 
celor cu responsabilități multiple pe cultură și ulterior funcțiilor din aparatul 
de specialitate al primarului. Cu alte cuvinte, dacă într-o comună au fost 
semnalate trei persoane ca responsabile de cămin cultural - un referent cultural, 
un bibliotecar și un contabil - am clasificat acest UAT ca având referent cultural. 
Astfel, la nivel național, 90% dintre administrațiile publice locale au indicat un 

38 OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 
culturale, Art 13, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022
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singur responsabil pentru toate căminele culturale din comună. În schimb, în 
253 (10%) dintre comune există cel puțin câte două persoane responsabile de 
căminele culturale, de cele mai multe ori, doar una dintre ele fiind încadrată pe 
o funcție de specialitate culturală.

De asemenea, așa cum am putut observa în urma cercetării din teren și 
din discuțiile telefonice, în situațiile unde sunt semnalați responsabili de cămin 
cultural în fiecare sat, de obicei căminul cultural din localitatea-reședință de 
comună are o persoană încadrată oficial pe o funcție de specialitate culturală, 
în timp ce pentru celelalte sate sunt indicați localnici ai acestor sate, care 
fie ocupă un post în administrația publică locală, fie sunt doar însărcinaţi cu 
păstrarea cheii instituției și astfel „se ocupă cu cheile” (funcționar public din 
com. Dofteana, jud. Bacău). 

De exemplu, în județul Bihor, comuna Tarcea, cu trei sate, raportează 
existența a trei cămine culturale și a două persoane care se îngrijesc de ele – un 
referent din aparatul de specialitate al primăriei și un inspector asistent social. 
Din conversația cu inspectorul aflăm că doar acesta are oficial cele trei cămine 
culturale în gestiune, iar „cealaltă persoană mă mai ajută”. Un alt exemplu 
este din comuna Ghidfalău (patru sate) din județul Covasna, unde există patru 
cămine culturale, dintre care unul concesionat către Biserica Reformată, 
iar celelalte trei sunt îngrijite de către viceprimar (căminul cultural din satul 
reședință de comună) și doi consilieri locali (căminele culturale din celelalte două 
sate). Când are loc un eveniment cultural, indiferent de satul unde se desfășoară, 
viceprimarul se ocupă de organizare. Când e vorba doar de închirierea spațiului 
pentru un eveniment comunitar-familial, conform viceprimarului,  „vine lumea, 
îl sună pe Domnul G., și el consilier la primărie, el are cheia, le descuie și ei se 
distrează. Oamenii pot să închirieze doar mobilierul dacă au nevoie.”

3.1.8 Voluntari 

La nivel național, 11 comune au toate căminele culturale în responsabilitatea 
unor voluntari. În alte 36 de comune,  responsabilii de cămine culturale sunt 
voluntari doar în unele sate. Din această categorie a voluntarilor fac parte 
în general pensionari (foști responsabili de cămin cultural sau funcționari din 
administrația locală), persoane care își desfășoară activitatea în proximitatea 
căminului cultural sau într-o parte închiriată a spațiului căminului cultural 
(medic stomatolog, vânzător), sau alţi localnici. Voluntarii responsabili de 
căminele culturale pot avea grade diferite de implicare și activitate culturală. 
În județul Argeș, de exemplu, căminul din comuna Boteni este administrat 
de către un fost profesor și director de cămin cultural, acum pensionat. 
Acesta coordonează ansamblul folcloric al căminului cultural, care are și un 
instructor coregraf remunerat de Școala Populară de Arte și Meserii din Argeș. 
Responsabilul căminului cultural din Boteni este, de asemenea, și membru 
al Grupului de Acțiune Locală din zona sa, fapt care a facilitat renovarea 
căminului cultural cu fonduri europene. Un alt exemplu, din comuna Dragu, 
județul Sălaj, este al unui responsabil voluntar pensionar care „locuiește 

vis-à-vis de cămin și de-asta a fost trecut ca responsabil” (funcționar din 
primăria comunei). Așadar, în unele cazuri, titulatura de voluntar poate 
denota o implicare asumată a responsabilului în viața culturală a localității, 
prin intermediul căminului cultural, însă în alte cazuri poate fi doar o formă 
conjuncturală de a asigura un minimum de resurse umane pentru căminul 
cultural, fără costuri din partea administrației locale. 

3.1.9 Administrări speciale

În categoria administrărilor speciale ale căminelor culturale am inclus 
situațiile în care funcția responsabilului căminului cultural este aferentă unei 
instituții externe care deține și / sau administrează clădirea căminului cultural. 
În această categorie se încadrează, de exemplu, reprezentanți ai bisericii, care 
în 11 comune sunt semnalați ca responsabili pentru toate căminele culturale 
din UAT. De asemenea, în alte 18 comune, o parte dintre căminele culturale sunt 
administrate de preoți. Este important de remarcat și că o parte din căminele 
culturale cu responsabil preot sunt concesionate sau retrocedate definitiv 
către biserică și nu se mai află în patrimoniul public. În majoritatea cazurilor 
întâlnite, aceste cămine culturale își păstrează funcția comunitară, socială. În 
județul Covasna, de exemplu, există cămine culturale retrocedate către Biserica 
Reformată, preotul fiind de obicei responsabilul căminului cultural. În Brașov, 
autoritățile locale ale comunei Prejmer au concesionat două dintre cele trei 
clădiri ale căminelor din localitate către două parohii ortodoxe „ca să le ajute 
să se întrețină mai ușor” (responsabil cămin cultural, sat Lunca Câlnicului, 
com. Prejmer, jud. Brașov). La rândul ei, în satul Lunca Câlnicului, una dintre 
aceste parohii a ales să contracteze o entitate privată – o firmă de catering și 
organizare evenimente – care să administreze căminul cultural și să îl folosească 
drept sală de evenimente. În acest caz, responsabilul căminului cultural este 
administratorul firmei de catering care achită o chirie către primărie.

După cum poate fi observat și în tabelul 5 de mai jos, numărul căminelor 
culturale administrate de responsabili preoți este mai ridicat mai ales în 
regiunile de Centru, Vest și Nord-Vest, iar în regiunile Sud-Muntenia, Sud Vest, 
Sud Est și București-Ilfov nu au fost înregistrate astfel de cazuri. Deși fișa 
cartografică nu a fost completată în detaliu pentru toate situațiile, informațiile 
din cercetarea calitativă sugerează că în așezămintele culturale îngrijite 
de preoți sunt mai frecvenți cei de confesiune reformată și unitariană. De 
asemenea, trebuie menționat și faptul că este posibil ca numărul căminelor 
culturale aflate în proprietatea și administrarea bisericii să fie mai mare, iar 
reprezentanții administrației locale să fi omis în fișa cartografică menţionarea 
căminelor culturale care nu mai sunt în administrarea directă a autorităților 
locale. Acest fapt a fost descoperit, de exemplu, în comuna Cristian din 
Brașov, unde sunt raportate doar două cămine culturale, dar în urma vizitei 
și a interviului cu administratorul public am aflat de existența unui al treilea 
cămin cultural aflat în proprietatea bisericii ortodoxe din localitate, cămin 
cultural care este însă inactiv și în stare avansată de degradare. 
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Tabelul 5. Situație pe regiuni: așezăminte culturale cu responsabil preot

Regiune Județ Număr de așezăminte culturale 
care au un preot ca responsabil

Centru

Brașov 3

Covasna 12

Harghita 1

Mureș 4

Nord-Est Vaslui 1

Nord-Vest

Bihor 2

Bistrița-Năsăud 1

Cluj 4

Sălaj 1

Satu Mare 1

Vest

Arad 1

Caraș-Severin 1

Timiș 2

Total 34

Un alt tip de situație în care responsabilul căminului cultural depinde de 
regimul special de administrare a instituției este întâlnit în județul Vrancea, în 
comuna Vrâncioaia. Responsabilul căminului cultural este un reprezentant al 
obștii sătești, organizație care a construit din fonduri proprii căminul cultural 
denumit Casa Obștei. Conform secretarului primăriei, „primăria nu are nicio 
treabă cu acele cămine. Nu sunt ale noastre”. În acest context, Casa Obștei își 
desemnează un responsabil în funcție de conjunctură: „nu avem un responsabil 
anume. Cine are nevoie ne spune și vedem cum putem să ajutăm” (președintele 
obștii), iar activitățile desfășurate sunt în mare parte legate de școală (serbări, 
repetiții) sau au mai degrabă un caracter social-comunitar decât cultural 
(parastas, petreceri de nuntă, botez).

3.2 Organigrama pe cultură în cadrul 
administrației publice locale
3.2.1 Tipuri de organigramă

În contextul în care 99% dintre căminele culturale din mediul rural nu 
au personalitate juridică, conform OUG 118/2006, acestea pot fi organizate 
sub forma unui compartiment de resort în aparatul de specialitate al 
autorităților executive39. Astfel, responsabilii cu funcție de specialitate 
culturală și cu responsabilități multiple în domeniul culturii sunt uneori 
încadrați în organigrama primăriei într-un compartiment special ce poartă 
diverse denumiri în funcție de specialitatea instituțiilor componente. Astfel, 

39 OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 
culturale, art. 2, alin (2), a), http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022

întâlnim destul de des compartimentul cultură40 sau cultură și bibliotecă 
comunală41, unde sunt incluse instituțiile culturale: biblioteca și căminul 
cultural. Alteori căminul cultural și biblioteca apar separate în organigramă42. 
În unele situații, compartimentul în care este inclusă cultura este destinat și 
activităților sportive și pentru tineret43. Aceste exemple sugerează o structură 
a organigramei care ține cont de domeniul și tematica activității atunci 
când grupează mai multe instituții într-un compartiment generic. În alte 
organigrame, însă, structura compartimentelor pare a fi mai degrabă legată 
de responsabilitățile multiple ale unor angajați. Acest lucru poate fi observat, 
de exemplu, în cazul comunei Sadova din județul Suceava, unde secția de 
cultură este asimilată compartimentului financiar contabil, impozite și taxe, 
achiziții publice, administrarea domeniului public și privat al comunei44. 

3.2.2 Standarde ocupaționale – conexiuni / diferențe între 
funcțiile de specialitate culturală

Acest subiect este abordat pentru a clarifica atribuțiile unui responsabil de 
cămin cultural, dar și logica în baza căreia persoane cu experiență, pregătire 
sau încadrare în organigramă ce nu ţin de cultură ajung totuși responsabile 
de căminul cultural. În acest sens încercăm să observăm ce legătură există 
între funcție de bibliotecar și cea de referent de așezământ cultural, având în 
vedere că aproximativ 20% dintre căminele culturale au drept responsabil un 
bibliotecar. Pentru a clarifica acest aspect, analizăm fiecare grupă de funcții și 
detaliem parametrii profesionali conform documentației Clasificării Ocupațiilor 
din România45  (COR) și conform cu standardele ocupaționale ale acestor 
funcții46, acolo unde există. Dacă nu există o corespondență între parametrii 
profesionali ai bibliotecarului și cei ai referentului de specialitate așezământ 
cultural, pe ce criterii au ajuns 30% din bibliotecarii din rural să îngrijească și 
căminele culturale? 

Pentru început, analizăm funcțiile de director așezământ cultural (cod COR 
143104), cea de manager al organizației culturale (cod COR 143105) și cea 
de manager cultural (cod COR 134921). Primele două funcții fac parte din 

40 Organigrama primăriei din com. Lupșanu, jud. Călărași, https://primarialupsanu.ro/organizare/
organigrama/,  și a primăriei com. Dărmănești, jud. Suceava, https://primariadarmanestisv.
ro/organigrama/organigrama-_1_.pdf

41 Organigrama primăriei din com. Cordun, jud. Neamț, http://www.primariacordun.ro/wp-
content/uploads/Organigrama-si-statul-de-functii-2.pdf

42 Organigrama primăriei din com. Podgoria, jud. Buzău  http://comunapodgoria.ro/up/2019/08/
ORGANIGRAMA-24.05.2019..pdf

43 Organigrama primăriei din com. Lumina, jud. Constanța, https://www.primaria-lumina.ro/
organigrama/

44 Organigrama primăriei din com. Sadova, jud. Suceava, https://comunasadova.ro/sadova_
organigrama-250.html

45 Clasificarea ocupațiilor din România, http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/
munca/c-o-r/20-munca/c-o-r/46-cor-isco-%20%2008

46 Dintre funcțiile de specialitate culturale cele mai frecvente, doar pentru referent, bibliotecar și 
manager cultural am identificat standardele ocupaționale aferente. Chiar și acestea, însă, sunt 
relativ vechi, (2006, 2013) și nu mai corespund în totalitate legislației și clasificării COR, care au 
suferit modificări substanțiale în domeniul așezămintelor culturale.
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grupa minoră 1431 care, conform descrierii COR, cuprinde conducătorii de 
centre sportive, recreative si culturale. Atribuțiile generale ale acestora sunt de 
a planifica, organiza și controla operațiunile unităților care furnizează servicii 
sportive, artistice, de teatru și alte servicii de recreere și agrement47. Niciuna din 
aceste două funcții nu are un standard ocupațional acreditat de Autoritatea 
Națională pentru Certificare48. În schimb, ocupația de manager cultural (134921) 
are din 2014 un standard ocupațional49 în care se pune accent pe activitatea de 
administrare – coordonare, prognozare, organizare, instruire și control-evaluare 
– a instituțiilor publice de cultură. 

Funcția de director de cămin este specificată în OUG 118/2006, reactualizată, 
la Cap III, Art. 14 (1), care stipulează că așezămintele culturale, instituții 
publice, sunt conduse de director general sau director50. Chiar dacă pentru 
această funcție nu există un standard ocupațional, în Legea salarizării unice 
nr. 153/2017, este inclusă totuși funcția de conducere „manager (director)” la 
Anexa III, Familia ocupațională de funcții bugetare „Cultură”, Capitolul V „Salarii 
de bază din case de cultură, case de cultură studențești și alte instituții publice 
din domeniul culturii” 51. 

Urmează funcțiile de bibliotecar cu studii superioare (cod COR 262202), 
bibliotecar arhivist cu studii superioare (cod COR 262206) și referent de 
specialitate așezământ cultural (studii superioare, cod COR 262207). Conform 
clasificării COR, bibliotecarii şi specialiştii în alte servicii de informare fac 
parte din subgrupa 2622 și se ocupă cu colectarea, selectarea, dezvoltarea, 
organizarea şi întreţinerea colecţiilor bibliotecilor şi a altor depozite de 
informaţii, organizează şi controlează alte servicii ale bibliotecilor şi furnizează 
informaţii utilizatorilor52. Este de remarcat faptul că în aceeași subgrupă este 
inclus și referentul de specialitate așezământ cultural, care, după această 
clasificare, ar intra în categoria „specialiștilor în alte servicii de informare”. 

 Comparând standardele ocupaționale ale bibliotecarului și referentului de 
specialitate așezământ cultural, observăm faptul că referentul de specialitate 
al așezământului cultural „lucrează în instituţii publice de cultură ce desfăşoară 
activităţi în domeniul educaţiei permanente, organizate în afara sistemului 
naţional de învăţământ formal, având drept scop păstrarea şi promovarea 
culturii tradiţionale”53. Bibliotecarul cu studii superioare este, conform 

47 Lista codurilor COR din grupa majoră 1 - Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi 
conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori - http://www.
mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/COR/03052019_COR_Grupa_Majora_1.pdf, p. 19.

48 Lista standardelor ocupaționale acreditate de către Autoritatea Națională pentru Calificări, 
http://www.anc.edu.ro/standarde-ocupationale/ 

49 Standardul ocupațional al managerului cultural, ANC, 2014, http://intern.anc.edu.ro/
standarde/SO_2014_prezent/management/uploads/SEFP_Manager%20cultural.pdf, pp. 2-3.

50 OUG 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022

51 Legea salarizării unice nr. 153/2017, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446
52 Lista codurilor COR din grupa majoră 2 – Specialiști în diverse domenii de activitate, http://www.

mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/COR/03052019_COR_Grupa_Majora_2.pdf, p. 43.
53 Standardul ocupațional pentru referent de specialitate așezământ cultural, ANC, 2006, http://

intern.anc.edu.ro/standarde/standarde_ocupationale/management/uploads/referent.pdf, p. 4. 

standardului ocupațional al funcției, „specialistul responsabil cu organizarea 
unei biblioteci şi a conţinutului info-documentar al acesteia, precum şi cu 
asigurarea accesului la informaţii şi documente pentru toate categoriile de 
beneficiari.”54 Documentele care definesc standardele ocupaționale ale acestor 
funcții stipulează și tipul de competențe specifice acestora, detaliate în Anexă.

Pe lângă aceste două variante de bibliotecar, mai există o a treia, definită cu 
nivel de studii medii și făcând parte dintr-o categorie de funcționari ai bibliotecii 
(cod COR 441101). Aceștia eliberează şi primesc materiale de bibliotecă, 
sortează şi aranjează cărţile pe rafturi, înregistrările sonore şi vizuale, publicaţiile 
periodice, jurnalele, revistele şi ziarele şi furnizează informaţii generale despre 
bibliotecă pentru utilizatori.55

Am detaliat aceste aspecte, pentru că la nivel național 554 dintre comune 
(peste 19%) au cămine administrate de bibliotecari – aproape la fel de multe cu 
cele ce au o persoană cu funcție dedicată culturii (vezi Tabelul 2). Dintre aceștia, 
437 de bibliotecari au fost semnalați ca responsabili unici pentru căminele din 
comune, iar în 117 cazuri bibliotecarii sunt sprijiniți de personal din aparatul de 
specialitate al primăriei în activitatea lor de responsabili de cămin cultural. Cu 
toate acestea, definițiile funcțiilor și standardele ocupaționale ale bibliotecarului 
și referentului au puține puncte comune, ceea ce sugerează că numărul ridicat 
de bibliotecari care administrează cămine culturale este legat mai degrabă de 
faptul că, de multe ori, bibliotecarul este singura persoană din administrația 
locală cu funcție legată de domeniul culturii și / sau de faptul că biblioteca este 
în incinta sau în apropierea căminului cultural. Astfel, se poate face economie 
la bugetul local, păstrându-se o singură persoană care să administreze ambele 
instituții. Acest aspect este complementat și de fișele de post de bibliotecar 
comunal consultate: unele dintre acestea menționează explicit că bibliotecarul 
colaborează cu referentul cultural / directorul de cămin, organizațiile culturale, 
școala și / sau biserica de pe raza comunei56 pentru a organiza manifestări 
culturale sau activități cultural-educative, dar și „manifestări de microgrup, 
de întrebări și răspunsuri în cadrul unor reuniuni”57 și, nu în ultimul rând, 
„răspunde de activitățile culturale organizate în comună, creează evenimente 
și le organizează”58, „organizează activități culturale în ludotecă și Biblionet”59. 

54 Standardul ocupațional pentru bibliotecar (studii superioare), ANC, 2012, http://intern.anc.edu.
ro/standarde/standarde_ocupationale/management/uploads/Bibliot%20st%20sup_final.pdf, 
p. 2.

55 Lista codurilor COR din grupa majoră 4, Funcționari administrativi, http://www.mmuncii.ro/
j33/images/Documente/Munca/COR/Grupa_Majora-4_102018.pdf, p. 8.

56 Fișa postului bibliotecarului din com. Repedea, jud. Maramureș, http://primariarepedea.ro/
page/2/?option=com_rokdownloads&view=file&id=593%3Aconcurs-audit&Itemid=65, p. 34; 
Fișa postului bibliotecarului din com. Simian, jud. Bihor, http://www.ersemjen.ro/new/form/
concurs/bibliotecar.doc, p. 6.

57 Fișa postului bibliotecarului din com. Vulcana Băi, jud. Dâmbovița, http://www.vulcanabai.ro/
SiteNou/documente/resurseumane/fisapostului/Fi%C8%99a%20postului%20bibliotecar.pdf, p. 2.

58 Fișa postului bibliotecarului din com. Gîrleni, jud. Bacău, https://primariagarleni.ro/wp-content/
uploads/bsk-pdf-manager/2020/07/FISA-POSTULUI-SCHIOPU-ANA-MIHAELA.pdf, p. 2.

59 Fișa postului bibliotecarului din com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu, https://floresti-stoenesti.
ro/wp-content/uploads/2014/08/Anunt-public-ocupare-posturi-Primaria-Floresti-Stoenesti.pdf
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Din aceste informații se poate observa apropierea dintre instituția bibliotecii 
și a căminului cultural ca misiune și rol la nivel local. Așadar, privind din 
această perspectivă, nu pare întâmplătoare preluarea de către bibliotecari a 
responsabilității unor cămine culturale, dincolo de eficientizarea economică 
existând și puncte comune în misiunea celor două instituții.

Gestionar custode sală (Studii medii sau post-liceale) – 343523

Această funcție a fost raportată în fișa cartografică în 12 cazuri la 
nivel național. Conform descrierii din COR, face parte din grupa 343 de alți 
specialiști asimilați din domeniul artistic și cultural, personal auxiliar, în care se 
încadrează, de exemplu, personal din muzee care participă la administrarea 
patrimoniului muzeal.60 Legătura acestei funcții cu responsabilitatea 
căminului cultural este, așadar, tangențială, cele 12 cazuri identificate 
fiind probabil generate de existența unui muzeu sau colecții muzeale în 
localitățile respective, așa încât gestionarul custode de la muzeu a preluat și 
responsabilitatea căminului cultural.

3.2.3 Ocuparea postului de responsabil de cămin cultural: 
selecția persoanei și trasee profesionale

Nivelul de studii, experiența anterioară și selecția referenților / 
cum ajung în funcție responsabilii 

 Din datele colectate în cadrul cercetării calitative reiese că o parte 
din referenții culturali intervievați sunt încadrați pe funcție având studii 
medii sau superioare finalizate în alte domenii decât cultura. De altfel, din 
interviuri am putut identifica o serie de trasee profesionale care îi aduc pe 
post pe responsabilii căminelor culturale. De exemplu, unii dintre responsabili 
povestesc cum experiențe anterioare în domeniul artei sau culturii au făcut 
ca ei să fie angajați ca referenți / directori la căminul cultural. Unii dintre 
ei au făcut parte din ansamblul folcloric sau din corul căminului cutural 
(sat Poienărei, jud. Argeș; com. Bascov, jud. Argeș, com. Bogați, jud. Argeș; 
sat Lunca Câlnicului, jud. Brașov; com. Vaideeni, jud. Vâlcea), iar acum 
conduc activitatea culturală a căminului cutural și a ansamblului. Alții au 
fost implicați în adolescență sau în tinerețe în organizarea evenimentelor 
culturale și/sau comunitare locale în mod repetat (com. Prejmer, jud. Brașov, 
com. Cernat, jud. Covasna, com. Cristian, jud. Brașov), iar acum aceasta este 
sarcina permanentă. Alți referenți încă au activitate cultural-artistică în afara 
căminului cutural, fapt care i-a recomandat pentru postul ocupat: 

„Eu sunt și muzicant, cântăreț – chitarist și solist într-o formație – și 
particip la petreceri de nunți, botezuri, aniversări. Asta îmi ocupă sfârșitul 
de săptămână, mai ales în timpul verii. Domnul primar știa că eu am astfel 

60 Lista codurilor COR din grupa majoră 3 – Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic, http:// 
www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/COR/112018_Grupa_Majora_3.pdf, p. 29.

de înclinații artistice și probabil de-asta am fost pus pe postul de referent 
al căminului.” (F. referent, com. Șeica Mică, jud. Sibiu).
Un alt traseu profesional comun către postul de responsabil de cămin 

cultural este legat de școală. Dintre persoanele intervievate, o parte au 
fost cadre didactice în școala din comună (com. Călinești, jud. Argeș; com. 
Cernat, jud. Covasna) și susțin că acest lucru a constituit un avantaj în 
relația cu persoanele din comună, în primul rând cu copiii, dar și cu părinții 
lor, cu cadrele didactice și cu autoritățile locale, fiindcă se cunoșteau deja 
destul de bine. De asemenea, aceștia relatează că formarea pedagogică a 
fost de folos în pregătirea activităților pentru copii, iar relația anterioară cu 
școala a înlesnit ulterior parteneriatul acestei instituții cu căminul cultural, 
așa cum explică o fostă profesoară de fizică: „Faptul că am activat ca 
profesor în școală mă ajută cu selecția și atragerea copiilor către cămin. 
Am alt sprijin din partea colegilor și merg cu ei în clase, în careul ăla din 
curtea școlii și îi strâng și le spun ce beneficii au, ce înseamnă să fii un 
păstrător de tradiție, să-ți aduci aminte de dansurile, costumele populare 
din bătrâni, că avem și deplasări...” (C., referent cultural, com. Călinești, 
jud. Argeș).

Într-o categorie similară sunt responsabilii de cămin cultural care anterior 
au avut o activitate susținută de organizare comunitară, fapt care i-a 
promovat în administrația locală. Ajunși astfel în funcții de administratori 
publici sau viceprimari și-au asumat și responsabilitatea căminului/căminelor 
culturale, dată fiind experiența acumulată, rețeaua de oameni creată, dar și 
pasiunea pentru domeniul culturii și pentru comunitatea locală, după cum 
argumentează un viceprimar din Brașov: 

„În partea asta de activitate culturală m-am implicat de când mă știu. 
De exemplu, Sărbătoarea Clătitelor - Fașingul - este o tradiție reluată, 
pentru că, ea fiind organizată de către cei din comunitatea săsească, 
această comunitate diminuându-se foarte mult și mai amintesc și de 
perioada comunistă care a estompat oricum aceste obiceiuri și tradiții, 
sașii plecând spre Germania după Revoluție, e clar că această sărbătoare 
se cam pierduse. Și undeva prin 2004 sau [200]5 a fost reluată această 
sărbătoare de către tinerii din localitatea noastră, printre care am fost 
și eu. Chiar am participat și eu exclusiv la trei ediții, în caravană, am fost 
unul dintre inițiatori. După aceea n-am mai participat în caravană, ci 
în partea de organizare. Din 2008 am avut două mandate de consilier 
local, iar acum sunt la primul de viceprimar și, pentru că îmi place să mă 
implic în partea asta de cultură, mă ocup de organizarea evenimentelor 
la căminul cultural.” (B, viceprimar, com. Prejmer, jud. Brașov).
Chiar dacă aceste experiențe profesionale sau formatoare anterioare 

ale responsabililor au netezit drumul lor către administrarea căminelor 
culturale, ele sunt considerate de unii actori drept limitative. Un reprezentant 
al unei asociații social-culturale cu activitate susținută în mediul rural atrage 
atenția că uneori nereușita căminelor culturale de a strânge comunitatea în 
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jurul lor vine tocmai din cauză că responsabilii căminelor culturale încearcă 
doar activități care le vin la îndemână, în virtutea experienței personale, dar 
nu se raportează la nevoile comunității. În continuare, argumentul este că 
așezămintele culturale ar trebui să fie administrate de un manager cultural, cu 
pregătire atât în management, cât și în cultură, marketing cultural, organizare 
comunitară și activism social: „e important managementul într-o instituție 
culturală, un cămin. Un cămin nu înseamnă doar un grup folcloric. E foarte 
bine să se întâmple și asta, dar cred că trebuie ceva mai mult. Managementul 
ar trebui să înceapă de la nevoile comunității, să-i întrebi pe oameni ce vor 
să facă și apoi să-i implici în cum faci. […] Și e nevoie de training și formare 
pentru responsabilii căminelor – pe cultură, administrare de resurse, activism 
social, comunicare și marketing, pentru că trebuie să și vinzi activitățile pe 
care le faci.”(reprezentant ONG social-cultural din mediul rural)

Așa cum am văzut mai sus, selecția responsabilului căminului cultural s-a 
făcut în multe din cazuri în baza experienței anterioare în domenii legate de 
cultură sau de organizare comunitară. În alte situații, însă, selecția persoanei 
care administrează căminul cultural se face în baza unor calcule materiale 

pragmatice, în urma cărora rezultă că „nu ne permitem un post separat 
pe cultură în organigramă” (P., primar, com. Șercaia, jud. Brașov). Astfel, 
viceprimarul sau primarul își asumă responsabilitatea căminelor culturale. Când 
nu se poate acest lucru, soluția este delegarea acestei atribuții prin dispoziție.

Astfel, dintre responsabilii de cămin cultural intervievați, o parte au ajuns 
pe acest post pentru că au sau au avut funcții în administrația locală sau 
în instituții publice locale ce sunt mai mult sau mai puțin conexe activității 
culturale / comunitare a căminului cultural – bibliotecar, arhivar, consilier 
local. De exemplu, un consilier local din Argeș povestește cum, înainte de 
renovarea căminului cultural din localitate, în consiliul local s-a hotărât ca 
responsabil pentru așezământul cultural să fie un membru al comisiei de 
cultură din consiliul local: „nu a vrut să-și mai asume nimeni responsabilitatea 
căminului în ultima vreme, fiindcă s-a deteriorat mult, nu fusese îngrijit și 
postul nu e remunerat – nu-ți face nimeni, decât [sic!] e de alergat. Și atunci 
a trebuit să se ocupe un consilier local voluntar de asta – toți au fugit și s-a 
supus la vot că trebuie să fie cineva din comisia de cultură. Cine e...? Eu! Stau 
și în apropiere.”(I., consilier local, com. Schitu Golești, jud. Argeș). 

4. Concluzii
Doar în 42% dintre unitățile administrativ teritoriale din mediul rural, 

căminele culturale se află în responsabilitatea unei persoane încadrate cu 
funcție de specialitate (referent de specialitate așezământ cultural, director de 
cămin cultural, manager cultural, bibliotecar). În această categorie este inclus 
personalul care are doar o fracțiune de normă dedicată culturii. Mai mult, o 
parte dintre cei care au normă întreagă în cultură au declarat că îndeplinesc 
și alte sarcini atribuite de către conducerea instituției. Astfel, de multe ori 
și timpul alocat administrării căminelor culturale și organizării activităților 
specifice este redus de implicarea responsabililor de cămin și în alte sarcini 
administrative. Cu toate acestea, chiar și în cazuri în care responsabilii au mai 
multe atribuții sau cumul de funcții, am putut observa în acest capitol exemple 
în care implicarea personală și o rețea umană funcțională întrețin activitatea 
culturală în rural și, implicit, instituția căminului cultural.

Aproximativ 50% dintre comune au indicat drept responsabil de căminul 
cultural, un demnitar public sau un membru al aparatului de specialitate al 
primarului.  De asemenea, în cazurile în care sunt semnalați ca responsabili 
de cămin cultural primarul, viceprimarul sau membri din aparatul de 
specialitate al primarului, responsabilitatea organizării activităților culturale 
se redistribuie între persoanele menționate, cu roluri diferite în administrația 
publică locală. în urma cărora rezultă că, deși Cultura este un serviciu public 
garantat de Constituție (articolul 31), autoritățile locale aleg să nu aloce în 
organigramă un post specializat în cultură. Astfel, viceprimarul sau primarul 
își asumă responsabilitatea căminelor culturale. Când nu se poate acest 
lucru, soluția este delegarea acestei atribuții prin dispoziție.

După cum am putut observa și din interviurile cu reprezentanți ai 
autorităților locale, rolul căminelor culturale din mediul rural și al personalului 
de specialitate aferent este diminuat sau ignorat complet sub pretextul 
nevoii autorităților locale de a restrânge cheltuielile administrației locale, 
domeniul cultural fiind în acest caz mai jos pe lista priorităților financiare.

Acest context contribuie la deprofesionalizarea domeniului cultural din 
mediul rural, proces care afectează activitatea, rolul și locul căminelor 
culturale în comunitate și anulează sau estompează efectele pozitive 
ale investițiilor în infrastructură [#investiții] și cheltuielilor autorităților 
locale în domeniul culturii [#buget_cultură]. În ciuda dotărilor, în lipsa 
personalului cultural activ, pregătit profesional și implicat, care să 
coaguleze comunitatea în jurul căminului cultural, această instituție poate 
rămâne cu ușile închise pentru public, așa cum am putut observa din 
exemplele oferite în acest volum.

Luând în considerare traseele profesionale prezentate, persoanele 
responsabile în prezent de căminele culturale din mediul rural sunt mai 
degrabă nespecializate în domeniul cultural și se bazează în cele mai 
bune cazuri pe existența unei experiențe anterioare sau a unor înclinații 
către domeniul artistic / cultural. De asemenea, sunt reduse competențele 
și calificările de ordin managerial sau administrativ. De multe ori, 
experiența de lucru anterioară ajută activitatea actuală a personalului 
care administrează căminele, în special în cazul fostelor cadre didactice, 
însă nu pot substitui o pregătire profesională adecvată, esențială pentru 
revigorarea și întreținerea activității culturale la nivel local.
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Așadar, este esențial ca autoritățile publice locale să asigure existența 
unei persoane specializate responsabile de activitatea culturală la nivel 
local și care să nu mai îndeplinească și alte responsabilități în cadrul 
administrației. De asemenea, este necesară facilitarea accesului constant 
la programe de pregătire profesională pentru personalul activ în domeniul 
culturii, fiind îmbunătățite astfel atât competențele manageriale cât și 
cele cultural-artistice. Nu în ultimul rând, este importantă facilitarea 
de către așezămintele culturale finanțate de consiliile județene a unor 
întâlniri recurente ale responsabililor de cămine culturale din județ pentru 
a încuraja comunicarea și schimbul de bune practici.

Rezultatele prezentate arată că aproape o treime din bibliotecarii din 
rural au în responsabilitate și căminul cultural, așa încât se poate argumenta 
că bibliotecile și rețeaua lor contribuie la menținerea rețelei de cămine 
culturale. Programele de investiții și modernizare care au susținut instituțiile 

și au pregătit personalul din rețeaua bibliotecilor în ultimii 20 de ani le-au 
ajutat să-și păstreze un rol constant în comunitate și să adapteze abilitățile 
bibliotecarilor la noile tehnologii. În plus, aceste investiții au contribuit și la 
întreținerea legăturii căminelor culturale cu populația, în special în situațiile 
în care bibliotecile situate sunt în incinta căminului cultural. 

Aceste intervenții asupra rețelei bibliotecilor reprezintă un exemplu de 
bune practici în privința susținerii formării continue a personalului, exemplu 
pe care și așezămintele culturale din mediul rural au nevoie să îl urmeze. Așa 
cum am detaliat în capitolele precedente, căminele culturale au beneficiat 
mai ales în ultimele două decenii de programe de investiții în infrastructură 
și dotare, însă în privința pregătirii personalului nu a existat un program 
de anvergură națională care să susțină financiar și structural formarea de 
personal calificat cu studii medii și/sau superioare pentru așezămintele 
culturale din mediul rural.
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6. Anexe
Anexa 1: Statutul instituțional al căminului cultural conform Legii 292/2003:

Capitolul III Căminul cultural
Articolul 6
(1) Căminul cultural este instituţie publică, având personalitate juridică, fără scop lucrativ, care funcţionează în toate centrele de comuna, sub autoritatea 

consiliului local.
(2) Căminul cultural poate avea filiale pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.
(3) Căminul cultural poate purta numele uneia dintre personalitatile istoriei şi culturii naţionale sau locale.
(4) Atribuirea denumirii se face conform legislaţiei în vigoare, la propunerea consiliului consultativ, cu avizul direcţiei judeţene pentru cultura, culte şi patrimoniul 

cultural naţional.
Articolul 7
Căminul cultural are, în principal, următoarele obiective:
a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de educaţie permanenta;
b) conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului naţional şi universal;
c) organizarea sau susţinerea formatiilor artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri folclorice, inclusiv a participării formatiilor la manifestări culturale 

intercomunale şi interjudetene;
d) organizarea sau susţinerea activităţii de documentare, a expoziţiilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii şi lucrări de prezentare turistica;
e) difuzarea de filme artistice şi documentare;
f) organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de arta populara şi de gospodărire taraneasca;
g) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de educaţie civică şi a celor de formare profesională continua;
h) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de interes comunitar.
Articolul 8
(1) Conducerea operativă a ccăminului cultural este asigurată de un director numit prin concurs.
(2) Concursul este organizat de consiliul local împreună cu direcţia județeană pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional; din comisia de concurs face 

parte câte un reprezentant al consiliului local, al direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional şi al centrului judeţean pentru conservarea 
şi promovarea culturii tradiționale.

(3) Pentru participarea la concurs, candidaţii vor trebui sa primească, în mod obligatoriu, avizul direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural 
naţional.

Articolul 9
(1) În cadrul căminului cultural se organizează un consiliu consultativ format din 5-11 membri, care îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat; din acest 

consiliu fac parte reprezentanţi de frunte ai comunei, din partea şcolii, cultelor, primăriei, tinerilor, pensionarilor, gospodarilor agricoli sau ai unor asociaţii ce îşi 
desfăşoară activitatea pe raza comunei, precum şi responsabilii filialelor căminului cultural.

(2) Consiliul consultativ se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, se pronunţa asupra programului anual de activităţi şi a prioritatilor de finanţare, 
analizează trimestrial activitatea desfăşurată şi modul de finanţare a activităţilor şi, respectiv, face propuneri privind schimbările necesare în structura instituţiei, 
care se înaintează spre aprobare consiliului local.
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Articolul 10
(1) Directorul căminului cultural are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;
b) elaborează programele de activitate anuale şi pe etape;
c) conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din activităţile de profil specifice;
d) este ordonator secundar de credite;
e) hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanță cu legislaţia în vigoare;
f) reprezintă instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale;
g) informează consiliul consultativ asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri 

corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii.
(2) Directorul căminului cultural este salarizat potrivit legii.

Anexa 2: Competențe specifice ale referentului de specialitate așezământ cultural și ale 
bibliotecarului conform standardelor ocupaționale

Standard ocupațional referent așezământ cultural – competențele specifice ocupației sunt următoarele:

• Derularea contactelor preliminare cu potenţialii beneficiari
• Promovarea activităţilor din cadrul aşezământului cultural
• Integrarea beneficiarului în activităţile aşezământului cultural
• Elaborarea proiectelor/programelor cultural-artistice şi de educaţie permanentă
• Pregătirea implementării proiectelor/programelor cultural-artistice şi de educaţie permanentă
• Implementarea proiectelor/programelor cultural-artistice şi de educaţie permanentă
• Coordonarea activităţii din aşezămintele culturale subordonate61

Standard ocupațional bibliotecar – competențele specifice ocupației sunt: 

• gestionarea documentelor din biblioteci, 
• dezvoltarea colecţiilor de documente, 
• evidenţa documentelor periodice şi neperiodice, 
• prelucrarea colecţiilor pentru descrierea riguroasă şi corectă a elementelor definitorii pentru fiecare document în parte, 
• conservarea preventivă a colecţiilor, 
• facilitarea accesului la documente pentru beneficiarii interesaţi, 

• regăsirea informaţiilor, menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu beneficiarii.62

61  Standardul ocupațional pentru referent de specialitate așezământ cultural, ANC, 2006, http://intern.anc.edu.ro/standarde/standarde_ocupationale/management/uploads/referent.pdf, p. 3
62  Standardul ocupațional pentru bibliotecar (studii superioare), ANC, 2012, http://intern.anc.edu.ro/standarde/standarde_ocupationale/management/uploads/Bibliot%20st%20sup_final.pdf, p. 2
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Harta 2. Distribuția bibliotecarilor comunali la nivel de UAT, în funcție de încadrare

Bibliotecari (cumul de bibliotecari)

Bibliotecar studii medii

Bibliotecar arhivist

Bibliotecar studii superioare

Nu au

județele României

mediul urban (nu s-au colectat date)

Legendă

Harta cuprinde toate localitățile României, inclusiv sectoarele Bucureștiului (total: 3186)



Harta 3. Distribuția responsabililor de cămin la nivel de UAT, după funcția de încadrare



Sala de repetiții și recuzita trupei de teatru de păpuși a Centrului Cultural „Podul Înalt” 
din comuna Muntenii de Jos, jud. Vaslui

Capitolul 8
Activitatea culturală  
din mediul rural

Autori: 

Bogdan Pălici
Alin Savu



Ansamblu folcloric în deschiderea Festivalului-Concurs Național de Folclor Mioveni, jud. Argeș (2019)
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1. Introducere
Acest capitol vizează activitatea așezămintelor culturale din mediul rural, fie că 

este vorba despre situațiile în care evenimentele au loc în cadrul căminului cultural, fie 
despre cazurile în care personalul căminului cultural este implicat în derularea unor 
evenimente sau activități culturale pe raza unității administrative.

Analiza acestei teme este importantă din mai multe puncte de vedere: în primul 
rând, oferă o imagine a culturii în mediul rural, așa cum este practicată prin intervenția 
instituțională a așezămintelor culturale; în al doilea rând, scoate în evidență rolul și 
nevoile instituției căminului cultural în cadrul comunității rurale, precum și limitele 
acestei instituții; în al treilea rând, activitatea așezămintelor culturale evidențiază 
și practicile sociale dominante din mediul rural, preluate în manifestările culturale 
folclorice; în al patrulea rând, analizând activitatea căminelor culturale, se poate 
observa și funcționarea rețelelor instituționale de la nivel local, respectiv modul în 
care manifestările culturale sunt facilitate de o bună colaborare interinstituțională la 
nivel local.

În cadrul cercetării am identificat trei categorii de activități culturale și 
evenimente (Fotografiile 1-3), prima fiind constituită de evenimentele publice 
organizate de către autoritățile publice locale prin intermediul căminelor culturale 
sau cu implicarea acestor instituții, a personalului și / sau a clădirii acestora. Fiind 
de obicei recurente, cu o frecvență anuală, aceste evenimente cuprind în primul 
rând sărbătorile locale, zile ale comunelor, concursuri de interpretare artistică, 
bâlciuri și târguri regionale și presupun participarea cetățenilor mai degrabă ca 
public. În aceeași categorie intră și evenimentele organizate în colaborare cu alte 
instituții de cultură – reprezentațiile susținute în mediul rural de teatrele din mediul 
urban – și cu instituțiile de învățământ sau cu bibliotecile comunale și școlare: 
sărbători și aniversări naționale anuale – istorice, culturale (15 ianuarie - Ziua 
Culturii Naționale, 8 martie – Ziua Femeii, 1 iunie - Ziua Copilului, 1 decembrie - 
Ziua Națională), lansări de carte, comemorări de scriitori consacrați sau de „fii 
ai satului”, serbări școlare. A doua categorie este reprezentată de activitățile 
culturale participative, care presupun o implicare activă a cetățenilor ca membri ai 
unor grupuri artistice sau ai unor colective de studiu / de practică a artei și culturii. 
Această categorie cuprinde: coruri și ansambluri, grupuri vocal-instrumentale, de 
cele mai multe ori cu profil folcloric, trupe de teatru amator, dar și activitate 
editorială materializată în publicații periodice sau monografii ale localității 
sau activități de expunere permanente (muzee și colecții locale) sau temporare 
(expoziții tematice). A treia categorie include evenimentele comunitare precum 
petrecerile prilejuite de nunți, botezuri, majorate sau mesele de pomenire. Acest tip 
de evenimente sunt și cele mai răspândite în clădirile cu funcție de cămin cultural. 

Luând în considerare aceste categorii, menționăm că tipologia propusă este 
bazată pe datele culese din teren și are la bază modul de implicare și participare a 
cetățeanului la evenimentele culturale și comunitare. Această tipologie are în vedere 
titlul / denumirea dată evenimentului de către organizatori și nu își propune să ofere 
definiții standardizate pentru aceste tipuri de evenimente. 

Foto 1.  Eveniment public - Sărbătoarea viei și a vinului  
de la Niculițel, Tulcea.

Foto 2. Activitate participativă – membri ai formațiilor folclorice 
locale interpretând la Festivalul „Datini și obiceiuri de iarnă”,  

Vaslui, ediția 39, 2019.

Foto 3. Activitate comunitară – praznic de pomenire în satul Bistrița, 
comuna Costești, județul Vâlcea.
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2. Metodologie
Rezultatele prezentate în continuare se bazează în primul rând pe 

informațiile colectate prin observație participativă în perioada iulie-decembrie 
2019 în care am participat, pe raza a 10 județe, la 19 evenimente și activități 
culturale desfășurate în mediul rural, la care s-au adăugat trei festivaluri cu 
specific folcloric și participanți din mediul rural, organizate în mediul urban. 
Instrumentele de cercetare folosite în cadrul acestor evenimente au fost 
interviul nestructurat, fișa de observație a evenimentelor culturale și fotografia 
documentară. Fișa de observație a evenimentelor a fost structurată în jurul a 
câteva dimensiuni de interes central: persoanele responsabile de organizare, 
spațiul desfășurării, participarea publicului, prezența autorităților și a presei 
și, nu în ultimul rând, programul cultural și tematica evenimentului.

În încercarea de a contura și o dimensiune cantitativă a consumului 
cultural public din mediul rural și a frecvenței evenimentelor culturale, am 
analizat următoarele seturi de date:

• Lista misiunilor Jandarmeriei Române1 la manifestări cultural-artistice, 
religioase, promoționale etc. desfășurate în anul 2018 la nivel de UAT-
urilor din mediul rural care cuprinde și estimarea dimensiunii publicului 
participant.

• Agendele culturale întocmite la nivelul județelor. Acestea prezintă 
calendarul cultural minimal al unităților teritorial-administrative. Pentru 
că structura agendelor și calendarelor târgurilor nu este unitară și în 
multe cazuri nu este nici actualizată în mod regulat, am ales pentru 
analiză evenimentele culturale de tip ziua comunei și festivaluri recurente 
de pe raza a 9 județe2 ale căror agende culturale prezentau date cât mai 
cuprinzătoare.

1 Conform Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, http://
legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55480

2 Cele 9 județe sunt: Argeș, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Neamț, Olt 
și Vrancea.

• Activitatea așezămintelor culturale subordonate consiliilor județene în 
mediul rural. Pentru a vedea cum se implică centrele culturale și școlile 
populare de arte și meserii în rural și ce colaborări au cu reprezentanții 
căminelor culturale, le-am adresat solicitări oficiale de informații despre 
evenimentele și întâlnirile metodologice organizate și despre rețeaua de 
secții a școlilor populare de arte și meserii. Am primit răspunsuri de la 
53 de așezăminte.

• Reprezentațiile susținute în localități rurale de teatrele din mediul urban 
(54 identificate și contactate la nivel național, exceptând Municipiul 
București). Pentru a vedea în ce măsură locuitorilor din mediul rural 
li se facilitează accesul la spectacole de teatru organizate în propria 
comunitate, am adresat solicitări oficiale teatrelor din mediul urban 
privind spectacolele organizate în mediul rural în anul 2018. Astfel, 
am primit răspunsuri de la 44 de teatre din cele 54 de instituții publice 
contactate3.

• Lista de coruri înscrise în Programul Național Cantus Mundi4 gestionat 
de Corul Național. Acest set de date a fost analizat pentru a urmări 
implicarea locuitorilor din mediul rural în desfășurarea actului cultural 
prin intermediul corurilor înscrise în Programul Național Cantus Mundi 
cu membri din mediul rural.

• Cheltuielile realizate prin platforma SEAP/SICAP5 pentru „servicii 
evenimente culturale” în anul 2018, la nivel de UAT. Aceste date ne permit 
să observăm fondurile cheltuite prin achiziție publică de autoritățile 
publice locale pentru organizarea de evenimente culturale.

3 Dintre acestea, 30 sunt în subordinea consiliilor locale de municipii, 18 sunt în subordinea 
consiliilor județene și 6 în subordinea Ministerului Culturii. Dintre teatrele identificate în Lista 
Entităților Publice au fost excluse instituțiile din București.

4 Programul Național Cantus Mundi, https://www.cantusmundi.ro/ 
5 Sistemul Electronic de Achiziții Publice / Sistem Informatic Colaborativ pentru Mediu 

Performant de Desfășurare al Achizițiilor Publice. https://www.e-licitatie.ro/pub 
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3. Folclor și cultură în mediul rural
Fără îndoială, peisajul cultural rural este suprasaturat de evenimente cu 

caracter folcloric, de târguri și bâlciuri, de sărbători și evenimente locale care 
implică muzică și dansuri populare. Manifestări ale culturii tradiționale, aceste 
evenimente vorbesc despre un specific al locului, fiind o moștenire imemorială 
de obiceiuri cărora le-a fost adăugată o valoare artistică.

Cultura tradițională și folclorul sunt specifice în primul rând societăților 
rurale și au capacitatea de a se adresa unui public larg, înglobând atât valorile 
umane imateriale, cât și patrimoniul material al unei comunități, prin toate 
formele de expresie a acesteia – artă populară materială, rituri și obiceiuri, 
mituri și legende, toate acestea transmise de la o generație la alta6. Cultura 
tradițională este caracterizată de fluiditate: fie estompează unele practici, fie 
se îmbogățește cu unele noi, determinate de contactul cu alte norme, cu alte 
valori sau de evoluția tehnologică7. 

În ciuda faptului că societatea țărănească, în sensul tradițional al 
cuvântului, a încetat de multă vreme să mai existe, iar tradițiile și-au pierdut 
conținutul mitic și înțelesul inițial, cultura populară și spiritualitatea ei 
continuă să existe în mediul rural, ca o constantă a cotidianului8.  O parte din 
tradițiile de sărbătoare, dar și legate de riturile de trecere din viața omului – 
botez, nuntă și înmormântare – se mențin și în prezent în mediul rural, deși 
fondul acestora este departe de a mai fi unul sacru. „Obiceiurile și-au pierdut 
tot mai mult valențele rituale, le-au accentuat pe cele ceremoniale și, în ultimă 
instanță, pe cele artistice. Prin aceasta, au trecut treptat de pe planul cu 
dominantă rituală, sacrală, pe planul cu dominantă ceremonială și trec astăzi 
pe planul de spectacol”9. 

Folclorul pus în scenă la sărbătorile locale din mediul rural, ca „formă 
de manifestare culturală, spirituală, artistică a colectivităților determinabile, 
identificabile geografic, etnic, antropologic a devenit mai mult un mod și un 
instrument de manifestare a identității naționale, de grup, de localitate, chiar 
un simbol al acesteia”10. În plus, folclorul nu rămâne indiferent la schimbările 
vieții sociale și culturale, ci capătă semnificații noi în noile condiții sociale, în 
mutațiile structurale interne, naționale, respectiv externe, internaționale, iar 
schimbările de funcție pot atrage după ele schimbări de structură și de fond.11

Prezentările pe scenă ale obiceiurilor tradiționale de muzică și dans 
în cadrul spectacolelor publice au fost numite de Mihai Pop performări 

6 Adrian Ardet, Nedeia, revistă de cultură tradițională, Reșița Anul II, nr. 2 (4) / decembrie 2014, 
p. 13

7 Idem, p. 14
8 Daciana Vuia, „Tradițiile sunt intrinsec legate de identitate”,  în Nedeia, revistă de cultură 

tradițională, Reșița, Anul II, nr. 1 (3) / iunie 2014,
9 Mihai Pop, Obiceiuri tradiționale românești, București, Editura Univers, 1999, p. 206
10 Balazs Lajos, Folclor. Noțiuni generale de folclor și poetică populară - Cluj Napoca: Scienția, 

2003, p. 34
11 Ibidem.

fictive, puse în scenă ad-hoc, fără relație intrinsecă cu datele calendaristice 
tradiționale, reprezentând o trecere de la obiceiurile tradiționale la obiceiurile-
spectacol12. „Cântecele și dansurile se creează tot mai puțin în mediile rurale, 
dar se performează tot mai mult în spectacole și concerte, devenind bunuri de 
consum cultural, obiceiurile, dând dovadă de o mare tenacitate, continuă să 
trăiască cu rosturi și cu forme tradiționale. Mai mult chiar, în unele locuri și în 
anumite situații trec printr-o etapă de înflorire deosebită, explicabilă prin noile 
conotații pe care le capătă și prin potențarea caracterului lor ceremonial.”13 
Alături de obiceiurile tradiționale, apar obiceiuri noi care răspund noilor condiții 
de viață, necesităților socioculturale ale societății contemporane. Obiceiurile 
noi, pe cale să devină și ele tradiționale, transformă lexicul obiceiurilor vechi, 
plasându-le în noi scenarii și, ca atare, schimbându-le funcția. Astfel, ele 
răspund viziunii omului de azi despre lume și viață, necesității conviețuirii 
contemporane între diferitele grupuri sociale.

Un astfel de exemplu de evoluție a practicii culturii locale către zona de 
„performări fictive” și „obiceiuri de spectacol” sunt festivalurile folclorice din 
mediul urban. Organizate cu precădere de centrele culturale județene (CCJ) 
și centrele județene pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale 
(CJCPCT), aceste festivaluri au de multe ori o istorie de jumătate de secol 
sau chiar mai mult (precum Nedeia de la Tăcășele, organizată de CCJ Arad și 
ajunsă în 2018 la a 95-a ediție sau Festivalul Internațional de Folclor „Călușul 
Românesc”, organizat de CJCPCT Vâlcea și ajuns la a 49-a ediție în 2018). 
La aceste evenimente, precum Festivalul-Concurs Național de Folclor de la 
Mioveni, județul Argeș, participă cu precădere ansambluri artistice de amatori 
din mediul rural. La ediția inaugurală din 2019 a festivalului de la Mioveni 
s-au aflat în competiție ansambluri din opt județe diferite, printre care și 
Ansamblul Doina Bascovului (din comuna Bascov, județul Argeș). Acestea 
au avut de prezentat pe scenă câte un obicei și un dans specific din zona de 
proveniență (Fotografia 4). Juriul format din specialiști în folclor (coregrafi, 
interpreți de muzică populară, realizatori de emisiuni de profil) a evaluat 
reprezentațiile pe baza autenticității repertoriului ales, în funcție de realizarea 
din punct de vedere muzical, coregrafic și artistic a programului prezentat, de 
ținuta scenică, dar și de frumusețea și veridicitatea costumelor populare ale 
membrilor ansamblurilor14 (Fotografia 5). Astfel, nu doar că obiceiurile sunt 
prezentate sub forma unui bun de consum cultural, a unui tip de spectacol, 
dar sunt și jurizate pentru autenticitate, veridicitate, execuție, necesitatea 
identificată în acest caz fiind de conservare și perpetuare a tradițiilor ca 
formă, fără a pune accent pe fondul dezvoltării acestora de-a lungul timpului.

12 Mihai Pop, Op. cit., 1999, p.  210
13 Mihai Pop, Op. cit., 1999, p. 198
14 Regulamentul Festivalului Concurs Național de Folclor Mioveni, 2019, Ediția 1, https://www.

centrulculturalmioveni.ro/images/regulament_festiv_mioveni_2019.pdf, p3
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Un alt exemplu de „re-enactment folcloric” este Festivalul „Datini și obiceiuri de iarnă” 
organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Vaslui. Ajuns la ediția 39 în anul 2019 și desfășurat în a doua jumătate a lunii decembrie, 
festivalul a adunat peste 1000 de persoane din mediul rural, constituite în formații 
folclorice provenite din localitățile componente ale județului. Acestea au reconstituit 
obiceiuri de iarnă specifice comunităților respective15: vălărete – alaiuri cu jocuri de 
măști – capre, capre înalte (pe prăjini), urși, moșnegi, babe (Fotografia 6), colinde – se 
remarcă grupurile de bărbați, cu așa zisele colinde „laice”, apoi participă grupuri mixte 
de colindători, urătură (sau plugușor) și teatru popular. Pe cale de dispariție, teatrul 
popular haiducesc mai este performat de formațiile de Haiduci sau Jieni (de până la 12 
interpreți). Pe lângă comunități care au reușit să-și conserve obiceiurile de iarnă, în cadrul 
festivalului sunt prezente grupuri din localități cu o proporție mare de populație tânără. 
Toate aceste manifestări mai sunt desfășurate rar sau aproape deloc în comunitățile 
locale, festivalul fiind cea mai importantă formă de expunere a acestor practici, dacă nu 
singura. Dincolo de componenta interpretativă, acest tip de evenimente recurente sunt 
și ocazii importante de socializare și de întâlnire pentru persoanele din în mediul rural. 

În mod similar, în mediul rural folclorul este pus în scenă prin intermediul 
ansamblurilor și grupurilor folclorice organizate la nivelul așezămintelor culturale și 
al unităților de învățământ, care, în acest context, au ca scop principal perpetuarea 
practicilor de cultură populară. Rolul acestor formații este însă și unul incluziv și 
de socializare pentru membrii comunității participanți activ la actul cultural, după 
cum observă și un responsabil de cămin cultural: „Am avut cazuri de copii care erau 
introvertiți și izolați. Făcând parte din ansamblu, relaționează cu alte persoane și 
se formează un colectiv. Țin unii la alții, ca frații, se ajută la greu. Li se schimbă 
mentalitatea. Sunt și copii ale unor familii nevoiașe și nu-și permit să călătorească, 
iar apartenența la ansamblu le dă această oportunitate. Nu-și vor permite să treacă 
altfel de Târgu Jiu. Ieșind din localitate li se schimbă perspectiva, mentalitatea.” (O., 
referent cultural al căminului din comuna Polovragi, jud. Gorj). 

Caracterizate în primul rând de o structură neomogenă, durata de viață a 
ansamblurilor și a corurilor din mediul rural este influențată de schimbul de generații și de 
existența unui inițiator care să coordoneze activitatea. Dar, în unele cazuri, ansamblurile 
și grupurile folclorice din mediul rural au un istoric bogat, cu numeroase generații – 
de exemplu, cel tocmai menționat, Ansamblul Folcloric Cheile Oltețului Polovragi, a 
sărbătorit 71 de ani de activitate în 2019. În alte situații, însă, aceste grupuri au fost 
formate recent în jurul așezămintelor culturale având ca scop, pe lângă revitalizarea 
activității culturale în mediul rural, și creșterea șanselor așezămintelor respective de a 
accesa fonduri nerambursabile pentru reabilitare și/sau dotare [#investiții]. În ambele 
tipuri de cazuri, un punct comun este, de obicei, parteneriatul dintre căminele culturale și 
Școlile Populare de Arte și Meserii care, prin înființarea unor secții externe subvenționate 
de autoritățile locale, pun la dispoziție profesori și coordonatori de grupuri folclorice. 
În acest mod în ultimii ani a fost redusă pierderea suferită după 1989 când o parte din 
ansamblurile folclorice din rural au dispărut [#situația1989-2018].
15 Festivalul „Datini și obiceiuri de iarnă” organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Vaslui, ediția 39, 2019 https://www.cjcpctvs.ro/index.php/valorificare/festivaluri/
datini-si-obiceiuri-de-iarna/86-datini-si-obiceiuri-de-iarna-xxxv

Foto 4. Ansamblul Folcloric Doina Bascovului punând în scenă Călușul 
la Festivalul-Concurs Național de la Mioveni, Argeș, august 2019. 

Foto 5. Juriul Festivalului-Concurs Național de la Mioveni, Argeș.

Foto 6. Tânăr purtând o „capră înaltă” la Festivalul „Datini și 
obiceiuri de iarnă”, Vaslui, 2019.
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4. Planificarea și calendarul evenimentelor culturale
La nivelul unei unități teritorial-administrative din mediul rural planul 

de evenimente culturale și bugetul alocat sunt aprobate la începutul 
fiecărui an calendaristic în cadrul unei ședințe a consiliului local. Consiliul 
local decide și planifică frecvența evenimentelor culturale finanțate, pe 
baza propunerilor venite din partea responsabilului de activități culturale 
din comună și ținând cont de experiențele anterioare, cât și de bugetul 
planificat pentru anul în curs. În cazul căminelor culturale ai căror 
responsabili au fost angajați în baza unui contract de management, 
activitățile instituției sunt organizate conform planului de management și 
programului minimal anual16. 

Astfel, dacă există o funcție de specialitate culturală în organigrama 
autorității publice [#resurse_umane], crește și probabilitatea existenței 
unei activități culturale diversificate la nivelul căminului cultural. Dacă nu 
există o persoană încadrată cu funcție de specialitate culturală, de cele 
mai multe ori activitatea culturală se rezumă la organizarea unei singure 
sărbători locale sub formă de ziua comunei sau întâlnirea fiilor satului, 
completate de evenimente organizate de instituțiile de învățământ din 
localitate, precum serbările de deschidere și încheiere de an școlar, sau de 
biblioteca comunală, precum comemorări de autori prezenți în programa 
școlară. 

Conform informațiilor culese în teren, percepția responsabililor de 
activități culturale este că evenimentele culturale sunt din ce în ce mai 
puține. În cadrul interviurilor realizate cu referenții culturali și cu alți 
reprezentanți ai comunităților, a fost des menționat faptul că în ultimii 
ani a scăzut frecvența acestor evenimente, iar cauza principală indicată 
este fenomenul de depopulare a comunităților rurale, prin migrație și 
prin îmbătrânire, dar și alocarea bugetară din ce în ce mai redusă pentru 
evenimente și activități culturale.

Pentru a contura o imagine a frecvenței evenimentelor culturale am 
solicitat Jandarmeriei Române informații cu privire la manifestările cultural-
artistice, religioase, promoționale, etc. la care a desfășurat misiuni în anul 
2018. Datele au fost puse la dispoziție la nivelul categoriilor de UAT (comune, 
orașe, municipii) prin contorizarea numărului de misiuni17, considerate în 
cadrul acestei analize ca fiind evenimente publice și prin contorizarea 
numărului de participanți la evenimente. Tipurile de evenimente care 
intră în această evidență sunt cele declarate de organizatori ca adunări  
 

16  Conform Ordonanței de Urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de 
spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor 
culturale de drept public, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/99863  

17  Numărul de misiuni poate fi influențat și de practica locală și de modul în care autoritățile 
locale sau alți organizatori cer asistența Jandarmeriei Române conform legii.

publice: zile ale comunei, târguri, bâlciuri, procesiuni religioase, festivaluri 
de muzică18 etc.

Astfel, jumătate din cele 8889 de misiuni desfășurate la manifestările 
cultural-artistice, religioase, promoționale din 2018 au avut loc în municipii, 
15% în orașe și 35% în unități administrative cu rang de comune (vezi 
Graficul 1).

Graficul 1. Numărul de manifestări cultural-artistice, religioase, 
promoționale etc. în 2018
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În ceea ce privește distribuția evenimentelor în funcție de județe, cele 
mai multe manifestări rurale au avut loc în Timiș (384 de evenimente). 
Acest aspect poate fi corelat cu faptul că administrațiile publice din mediul 
rural ale județului Timiș au alocat în 2018 cel mai mare procent (11%) 
pentru cultură din cheltuielile totale. De asemenea, Timiș înregistrează și 
un echilibru între rural și urban în ce privește cheltuielile pentru cultură per 
capita (media este de 283 lei/capita/an) [#buget_cultură]. În clasamentul 
evenimentelor urmează județele Mureș (180), Argeș (156), Hunedoara (123), 
Iași (121), Olt (106) și Dâmbovița (105) (vezi Graficul 2)

În ceea ce privește publicul, cele 3.105 de evenimente culturale din 
mediul rural din anul 2018 au avut cumulat 2.222.615 de participanți, 
cu o medie de 569 de participanți pe eveniment. Conform Hărții 1, cei 
mai mulți participanți s-au înregistrat în județele Cluj (198.350), Iași 
(158.160) și Mureș (134.150), iar cei mai puțini participanți s-au înregistrat 
în județele Constanța (9.175), Giurgiu (9.200) și Teleorman (3.200). 

18 De exemplu: Electric Castle (comuna Bonțida, județul Cluj), Gărâna Jazz Festival (comuna 
Brebu Nou, județul Caraș-Severin).
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Graficul 2. Distribuția pe județe a manifestărilor cultural-artistice, religioase din 2018

Foto 7. Sărbătoarea Romilor la Costești, județul Vâlcea
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Harta 1. Numărul de participanți la evenimentele culturale din mediul rural din 2018 (sursa: Jandarmeria Română)
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4.1 Calendar
Evenimentele culturale publice din mediul rural sunt organizate în 

primul rând vara și toamna. Acest lucru se întâmplă din mai multe motive: 
din perspectiva logistică și organizatorică, această perioadă este deseori 
cea mai favorabilă climatic pentru organizarea de evenimente în aer 
liber, fiind totodată și intervalul temporal care se suprapune cu vacanțele 

copiilor și concediile adulților19, fiind favorizată astfel o prezență mai 
ridicată a publicului. Această distribuție a evenimentelor de-a lungul unui 
an este confirmată și de datele Jandarmeriei Române privind misiunile 
executate pentru menținerea ordinii publice cu prilejul „manifestărilor 
cultural-artistice și religioase” din mediul rural în anul 2018 (Graficul 3). 
Totodată, manifestările în aer liber garantează o prezență mare aproape 
necondiționată a publicului.

Graficul 3. Distribuția calendaristică a evenimentelor cultural-artistice din mediul rural în 2018 conform misiunilor Jandarmeriei Române
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19Pentru a înțelege distribuția anuală a evenimentelor culturale într-un 
context mai bine definit, trebuie să avem în vedere și influența calendarului 
popular și a celui religios20. Calendarul popular este un „instrument de 
măsurare a timpului care pune de acord varietatea activităților umane cu 
fenomenele repetabile ale mediului terestru și cosmic”21.

Conform etnologilor, calendarului oficial recunoscut de stat și Biserică i-a 
fost alăturat și un Calendar popular, neoficial, care a supraviețuit în România 
până la începutul secolului XX22. Numeroase activități agrare, pastorale și 
casnice din satele României continuă să fie planificate după calendarul 
popular. Datinile și obiceiurile calendaristice sunt dominate de cele două mari 
festivități ale renașterii: sărbătorile de iarnă (Crăciun, Anul Nou, Bobotează) 
și sărbătorile de primăvară (Floriile și Paștele)23.

De-a lungul unui ciclu de 364/365 de zile, anotimpurile calendarului sunt 
marcate atât de solstițiile de vară și de iarnă și de echinocțiile de primăvară 
și de toamnă, cât și de sărbători importante: 

19 De exemplu, concediile migranților români stabiliți în Italia și Spania au loc în luna august: 
https://stirileprotv.ro/stiri/social/august-luna-de-concediu-pentru-romanii-plecati-la-munca-
in-strainatate.html

20 Ne referim aici la calendarul creștin ortodox, având în vedere că 86% dintre cetățenii României 
s-au declarat ortodocși la Recensământul Populației din 2011.

21 Ion Ghinoiu, Atlasul etnografic român, București, Editura Academiei Române, 2003, p. 7.
22 Idem, p. 8
23 Călin Brăteanu - Datini și obiceiuri calendaristice, în Ghidul iubitorilor de folclor, nr  1/2011, p. 27.

• Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza la solstițiul de iarnă;

• Mucenicii pe stil vechi, Buna Vestire pe stil nou la echinocțiul de 
primăvară; 

• Eliseiul, Vartolomeul pe stil vechi, Sânzienele pe stil nou la solstițiul de 
vară;

• Sântămăria Mică, Ziua Crucii (Cârstovul Viilor) la echinocțiul de toamnă. 
Cele mai însemnate sărbători sunt suprapuse peste solstiții (Crăciunul la 

solstițiul de iarnă, Sânzienele sau Drăgaica la cel de vară) și echinocții (Dochia 
la echinocțiul de primăvară, Maica Precesta la cel de toamnă).24 Pe structura 
acestui calendar standard, în raport cu bioritmurile plantelor și animalelor, se 
suprapun calendarele practice: agrar, pastoral, pomicol-viticol25. Calendarul 
popular indica perioadele cele mai favorabile începutului activităților 
economice, delimita zilele lucrătoare de cele considerate nelucrătoare, 
preciza rangul sărbătorilor și le individualiza de zilele fără sărbători prin 
diferite obiceiuri și practici tradiționale. Sărbătorile creștine din calendarul 
ortodox se referă la un număr mare de personaje, canonizate și împărțite pe 
grade ierarhice (sfinți, apostoli, cuvioși, proroci, arhangheli, mucenici)26. 

24 Idem, p. 10
25 Idem, p. 8
26 Ion Ghinoiu, Op. cit.,  2003, p. 13
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Tabelul 1. Structura calendarului popular

Calendar Anotimp Interval Mijloc

Agrar
vara agrară

între sărbătorile echinocțiului de primăvară (Sf. Mucenici – 9 martie, Buna Vestire – 25 
martie) și sărbătorile echinocțiului de toamnă (Sântămăria Mică – 8 septembrie, Ziua Crucii 

– 14 septembrie)
cu miezul la Sânziene, solstițiul de vară 

iarna agrară între echinocțiul de toamnă și echinocțiul de primăvară cu miezul la Crăciun, solstițiul de iarnă 

Pastoral
vara pastorală între Sf. Gheorghe (23 aprilie) și Sf. Dumitru (26 octombrie) Sf. Ilie (20 iulie)

iarna pastorală între Sf. Dumitru (26 octombrie) și Sf. Gheorghe (23 aprilie) Sânpetru de Iarnă (15/16 ianuarie)

Calendarul viticol
vară fertilă Arezanul Viilor sau Trifonul Viilor (1 februarie), când seva dădea primele semne că se pune 

în mișcare până la Cârstovul Viilor (14 septembrie)

iarna viticolă Cârstovul Viilor (14 septembrie) și Trifonul Viilor (1 februarie)

Hramurile lăcașurilor de cult au devenit ocazii pentru sărbători anuale 
organizate la nivelul comunității. De cele mai multe ori, ziua comunei 
coincide sau este organizată în preajma hramului bisericii satului reședință 
de comună. Prin analiza agendelor culturale ale județelor Hunedoara27, 
Bistrița Năsăud28, Maramureș29, Botoșani30, Neamț31, Vrancea32, Argeș33. 

27 Agenda culturală a județului Hunedoara, 2018, http://www.cjhunedoara.ro/documente/
documente/Calen1rul%20targurilor%202018.pdf

28 Agenda culturală a județului Bistrița-Năsăud, 2018, http://www.portalbn.ro/cj/Pagini/
Calendarul-T%c3%82RGURILOR%20%c5%9eI%20OBOARELOR.aspx

29 Agenda culturală a județului Maramureș, 2018, http://dadrmaramures.ro/2018/targuri%20
piata/calendarul%20zilelor%20de%20piata%20a%20targurilor%202018.pdf

30 Agenda culturală a județului Botoșani, 2018, https://www.cjbotosani.ro/portal/files/
Calen1rul%20pietelor%20Botosani%202018.pdf

31 Agenda culturală a județului Neamț, 2018, https://cjneamt.ro/anunturidiverse/Calendar%20
piete%20si%20targuri%20jud%20Neamt%202018.PDF

32 Agenda culturală a județului Vrancea, 2018, https://cjvrancea.ro/descopera_vrancea/
cultura-si-traditii/

33 Agenda culturală a județului Argeș, 2018, https://www.cjarges.ro/calendarul-targurilor

Gorj34 și Olt35, am observat faptul că 215 (45%) dintre cele 481 de 
evenimente culturale identificate au fost organizate în 16 zile cu sărbători 
religioase importante (marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox). 
Distribuția pe cele 16 zile poate fi observată în Figura 1.

34 Agenda culturală a județului Gorj, 2018, https://www.cjgorj.ro/Date%20site/Info%20Cultural/
Calendar%20balciuri_R%202018.pdf

35 Agenda culturală a județului Olt, 2018, https://www.cjolt.ro/ro/piete-targuri-si-oboare

Figura 1. Număr de evenimente organizate în zile de sărbători religioase
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4.2 Sărbători locale
Ceremoniile și sărbătorile publice primesc semnificații aparte în funcție 

de epocă, de puterea care le utilizează și organizează, de publicul căruia 
i se adresează36. Sărbătorile locale din mediul rural sunt evenimente cu 
o importantă semnificație la nivelul comunității, fiind forme accesibile de 
organizare a unui eveniment cultural care poate răspunde mai multor 
nevoi: a publicului - de consum cultural, a artiștilor locali și regionali / 
amatori și profesioniști - pentru afirmare și expunere, a reprezentanților 
autorităților locale - pentru a păstra imaginea de comunitate locală activă 
din punct de vedere cultural și pentru a-și crește vizibilitatea și a acumula 
capital politic.

4.2.1 Ziua comunei / întâlnirea fiilor satului

Ziua comunei este cel mai răspândit tip de eveniment cultural public din 
mediul rural, fiind deseori regăsit în agendele culturale județene, alături de 
festivaluri sezoniere și de târguri zonale. Având un caracter repetitiv și fiind 
organizată ca o aniversare a comunității, ziua comunei include mai multe 
tipuri de activități: spectacole folclorice, concursuri de interpretare artistică, 
bâlciuri și târguri, lansări de carte, expoziții temporare sau activități recreative. 
Din observațiile din teren, în aceeași categorie se alătură și evenimentele de 
tip „ziua fiilor satului” sau „întâlnirea fiilor satului”, singura diferență notabilă 
fiind un accent pronunțat pe tema migrației și a înstrăinării tinerilor de propria 
comunitate. 

Deși pot fi considerate succesoare ale sărbătorilor precum hora satului, 
nedeia sau șezătoarea, obiceiuri vii în satul românesc până în perioada 
interbelică și care aveau și un rol de instituții pre-maritale37 la nivelul 
comunității, zilele comunelor sunt mai degrabă de factură recentă, de după 
anii ‘90. 

Aceste evenimente au în prezent un rol preponderent de socializare, iar 
publicul căruia îi este dedicată ziua comunei este format în mod special din 
cetățenii unității administrative sărbătorite, așa cum sugerează și numele 
în unele situații: de exemplu, Ziua Mircenilor, comuna Mircea Vodă, județul 
Brăila sau Întâlnirea fiilor satului în comuna Corbi, județul Argeș. Deși, de 
obicei se desfășoară pe parcursul unei singure zile, au fost întâlnite cazuri 
în care ziua comunei cuprindea și un program mai amplu de interpretare 
a muzicii populare iar durata evenimentului s-a întins pe două zile (Ziua 
Mircenilor, comuna Mircea Vodă, județul Brăila, 17-18 august 2019). 

36 Constanța Vintilă-Ghițulescu și Maria Pakucs Willcocks, Spectacolul public între tradiție și 
modernitate. Sărbători, ceremonialuri, pelerinaje și suplicii, , București, Institutul Cultural 
Român, 2007.

37 Vladimir Trebici, Ion Ghinoiu, Demografie și etnografie. Editura științifică și enciclopedică, 
București, 1986

4.3 Festivaluri recurente 
Festivalurile organizate în mediul rural de către responsabilii de activități 

culturale au derivat parțial din zile ale comunelor, fiind o formă mai complexă 
a acestui tip de eveniment, având o tematică diversă și definită într-o oarecare 
măsură de specificul zonei. 

De exemplu, unele festivaluri păstrează o abordare generică a lumii rurale 
locale / regionale (Festivalul Tradiții Argeșene, comuna Corbeni, județul 
Argeș, Festivalul de datini și obiceiuri, comuna Pomârla, județul Botoșani); 
alte evenimente se focalizează pe un element culinar specific zonei sau de 
care este legat istoricul comunei / zonei (Festivalul covrigilor cu ou, comuna 
Lerești, județul Argeș, Festivalul Clătitelor, comuna Prejmer, județul Brașov); 
în alte cazuri, festivalurile sunt dedicate unui anume filon artistic / cultural cu 
reprezentanți marcanți din zonă (Festivalul Călușăresc Ilie Martin, comuna 
Colonești, județul Olt, Festivalul internațional al artelor Theodore Coresi, 
comuna Dochia, județul Neamț); alte festivaluri pun accent pe specificul etnic 
al zonei (Festivalul de tradiții și colinde ucrainene, comuna Repedea, județul 
Maramureș). 

Având o tematică artistică / culturală mai bine definită, acest tip de 
eveniment păstrează un spațiu mai clar de implicare și activitate pentru 
profesioniști în domeniul culturii, limitând totodată, într-o oarecare măsură, 
posibilitatea autorităților locale de a capitaliza energia publicului în sprijin 
politic.

Publicul-țintă în cazul festivalurilor pare să fie mai eterogen, acestea 
adresându-se deopotrivă localnicilor, dar și persoanelor din afara comunei. 
Depinzând și de programul cultural-artistic și durata evenimentului, 
astfel de festivaluri recurente din mediul rural pot fi atât de anvergură 
regională (precum C’Art Fest, comuna Cristian, județul Brașov, care în 2019 
s-a desfășurat pe parcursul a opt zile și a adunat aproximativ 30.000 de 
persoane în flux) cât și mai degrabă locală (precum Festivalul Vinului de la 
Valea Călugărească, județul Prahova, care în 2019 a durat trei zile și la care 
participă anual preponderent localnicii din satele componente ale unității 
administrative, dar și persoane din afara localității sau județului).

Astfel, în cazul acestui tip de evenimente se poate discuta și despre o 
componentă a culturii, tradiției și istoricului local / regional ce sunt folosite 
ca sursă de inspirație pentru activitățile desfășurate. Chiar dacă titlul acestor 
tipuri de manifestări culturale ne poate da indicii referitoare la tematica sau 
conținutul acestor evenimente, doar o analiză etnologică sistematică ne-ar 
permite formularea unor argumente și concluzii mai aprofundate.  
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4.4 Programul / oferta culturală 
Pentru a creiona o imagine a modului în care se desfășoară un astfel de eveniment 

și ce tipuri de activități sunt cel mai des întâlnite în acest context, în următoarea 
secțiune vom descrie oferta activităților din cadrul evenimentelor culturale din 
mediul rural. Este relevant să urmărim acest subiect pentru a explora opțiunile de 
consum cultural public ale locuitorilor din mediul rural. Mai mult, putem observa 
concret la ce tipuri de activități se referă cheltuielile realizate de primării și de 
așezămintele culturale și înregistrate la categoria Servicii artistice și de organizare 
a evenimentelor culturale, încadrate pe Titlul 2 - Bunuri și Servicii [#buget_cultură]. 
De asemenea, urmărind oferta culturală, putem observa și legătura acesteia cu 
specificul folcloric descris mai sus, având astfel o măsură asupra evoluției practicii 
culturale din mediul rural.

Pe baza celor 22 de evenimente documentate, am putut observa o recurență a 
două tipuri de componente ale ofertei culturale din perspectiva implicării cetățenilor: 
putem vorbi de evenimente la care publicul asistă și evenimente unde publicul 
este implicat activ. De obicei, primul tip de situație este reprezentat de activități 
precum concerte de muzică, reprezentații ale ansamblurilor folclorice – vocale, 
instrumentale, de dansuri populare – și, mai rar, spectacole de teatru sau lansări 
de carte (Fotografiile 8 și 9). La acest punct se poate face o nouă distincție între 
artiștii și ansamblurile profesioniste – în general cu prestigiu național – și artiștii și 
ansamblurile de amatori – cu prezență mai degrabă la nivel local. În mare parte, 
evenimentele au fost deschise de artiștii și ansamblurile locale, iar finalul a fost 
asigurat de către ansamblurile naționale invitate. Echilibrul dintre reprezentațiile 
artiștilor amatori și ale celor profesioniști este însă destul de fragil, situația fiind 
remarcată de un director de cămin: un astfel de eveniment ar trebui „să pună în 
valoare formațiile și ansamblurile artistice din comunitate. Nu ar trebui să însemne 
aducerea de artiști de către o firmă de impresariat. Copiii noștri ar trebui promovați. 
Poți aduce și un cap de afiș, ca să faci atractiv evenimentul sau mai inviți și din 
alte comunități.” (directorul Centrului Cultural Podul Înalt, comuna Muntenii de Jos, 
județul Vaslui).

Foto 8. Proiecție de film la C’Art Fest, în curtea căminului cultural 
din comuna Cristian, județul Brașov, iulie 2018.

Foto 9. Lansare de carte la Ziua Comunei Costești, județul Vaslui.

Foto 10. Masă publică, Întâlnirea fiilor satului, comuna Corbi, județul 
Argeș august 2019. 

Evenimentele culturale din mediul rural care îi implică activ pe cetățeni sunt 
reprezentate de concursuri individuale sau de echipă – sportive, culinare, artistice 
sau meșteșugărești – care în unele cazuri scot în evidență specificul local, sau 
accentuează tema evenimentului; de exemplu, concursul pentru cel mai mare 
pepene de la Vâlcelele, județul Buzău, sau degustarea de vin la Sărbătoarea Vinului 
din comuna Niculițel, județul Tulcea, în cadrul căreia participanții au degustat și 
votat vinul preferat. Mai sunt frecvente activitățile ce îi invită pe cetățeni să pună 
în practică obiceiuri locale, precum împărțitul roadelor de toamnă la Focul lui 
Sumedru.

Alte activități recurente din oferta evenimentelor culturale din mediul rural includ 
masa publică, în unele cazuri gătită la locul desfășurării evenimentului, în aer liber 
(Fotografia 10). De asemenea, este comună oferirea de diplome de către autorități 
pentru recunoașterea unor merite/onoruri sau consemnarea unor aniversări – cupluri 
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cu 50 de ani de căsnicie, cetățeni de onoare ai localității, rezultate bune la învățătură, 
aniversarea majoratului (Fotografia 11). 

Este de remarcat și că o parte din evenimentele locale observate au debutat 
cu sau au inclus și o slujbă în biserica din localitate, în unele cazuri pentru că 
evenimentul coincidea cu hramul bisericii sau cu o sărbătoare creștină importantă 
(Fotografia 14). Se poate observa, așadar, că suprapunerea evenimentelor culturale 
cu sărbătorile religioase nu este o coincidență a celor două calendare, ci marchează 
o întrepătrundere a celor două tipuri de practici.

Putem conchide subliniind că acest tip de program cultural ilustrat mai sus ne 
oferă o imagine bine conturată a practicii culturale în mediul rural în cadrul sau cu 
sprijinul instituției și al personalului căminelor culturale. În al doilea rând, observăm 
o structură a ofertei culturale care implică atât promovarea artiștilor amatori, cât 
și a celor profesioniști, deși unii responsabili de cămine culturale consideră că ar fi 
nevoie de mai multă susținere pentru valorile culturale locale. În al treilea rând, se 
remarcă emergența unor activități care au o mai mare legătură cu acumularea și 
expunerea capitalului politic de către autoritățile locale – precum masa publică sau 
decernarea de diplome și onoruri – și mai puțin cu tradiția/specificul cultural local. 
Nu în ultimul rând, confirmând datele prezentate în secțiunea privitoare la calendar, 
se poate observa o interdependență între calendarele practicilor culturale și cel 
religios, precum și între instituțiile responsabile de implementarea acestora.

Foto 11. Decernare de diplome pentru tinerii care au împlinit 18 ani, 
la Ziua Comunei Costești, județul Vaslui. 

Foto 12. Competiție de șah la Ziua Comunei Laza, județul Vaslui

Foto 13. Reprezentație a ansamblului de dans popular al comunei 
Schitu Golești, județul Argeș.

Foto 14. Te Deum în biserica din satul Poienărei, comuna Corbi, județul Argeș, cu 
participarea unui sobor de 9 preoți, cu ocazia hramului bisericii – Sfânta Maria – și a 

sărbătorii Întâlnirii fiilor satului, 17 august 2019.
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5. Desfășurarea evenimentelor 
culturale

Foto 16. Angajatul departamentului IT al primăriei,  
DJ la „Ziua Fiilor Satului” din com. Corbu, Argeș.

Foto 17. Campionatul de fotbal organizat de secretarul primăriei din 
com. Costești, Vaslui, cu ocazia zilei comunei.

Această secțiune își propune să aprofundeze subiectul activității căminelor culturale 
din mediul rural, printr-o interpretare calitativă a datelor colectate în urma participării la 
22 de evenimente, dar și din interviurile semi-structurate și nestructurate cu responsabilii 
de cămin și cu alte persoane implicate în desfășurarea evenimentelor documentate. 

5.1 Organizare
După cum am detaliat în secțiunea anterioară, așezămintele culturale din mediul 

rural desfășoară sau sunt implicate în diverse tipuri de evenimente și activități culturale, 
cu grade de varietate și complexitate diferite. Din acest fapt rezultă și o diversitate de 
moduri în care instituția căminului cultural, prin personalul și / sau clădirea aferente, 
este implicată în organizarea activității culturale locale. 

Am putut observa, de exemplu, importanța unui animator cultural care reușește că 
coaguleze în jurul său o comunitate activă de cetățeni voluntar implicați în desfășurarea 
unui eveniment cultural de anvergură: în comuna Cristian, județul Brașov, Festivalul C’Art 
Fest, întins pe durata a opt zile și adunând aproximativ 30.000 de persoane în flux, este 
organizat anual de către o asociație condusă de către responsabilul căminului cultural 
din localitate. În comuna Mircea Vodă, județul Brăila, Ziua Mircenilor, sărbătorită anual 
în a doua jumătate a lunii august, s-a desfășurat în 2019 pe durata a două zile, adunând 
un public de aproximativ 500-600 de persoane în flux și a fost organizată de către 
bibliotecara ce răspunde și de căminul cultural din localitate. Deși cele două evenimente 
diferă ca dimensiune a publicului și ca durată, este comună forma de implicare a 
personalului cultural care organizează aceste evenimente cu ajutorul cetățenilor voluntari 
din localitate, de cele mai multe ori adolescenți și tineri. Astfel, activitatea culturală 
desfășurată implică activ cetățenii și susține crearea unei comunități în jurul practicii 
culturale și în jurul instituției căminului cultural.

Cu toate acestea, o mare parte din activitatea culturală documentată în a doua 
parte a anului 2019 în cadrul căminelor din mediul rural sugerează că de organizarea 
evenimentelor publice regionale și locale se ocupă mai degrabă autoritățile locale 
– primăria și consiliul local. Dincolo de motivele legate de capital politic ce vor fi 
abordate ulterior, acest lucru se întâmplă pentru că majoritatea căminelor culturale 
nu au personalitate juridică [#situația1989-2018], ceea ce le împiedică să contracteze 
independent artiști sau firme de impresariat. De asemenea, așa cum este detaliat și 
în capitolul 7 [#resurse_umane], doar 42% dintre responsabilii căminelor au o funcție 
de specialitate culturală, iar dintre aceștia aproximativ jumătate sunt bibliotecari. Este 
vorba, așadar, și de o lipsă a profesionalizării personalului cultural și de fracționarea a 
timpului de lucru alocat căminului cultural de către personalul responsabil, mai ales în 
cazul bibliotecarilor ce răspund de activitatea a două instituții. Desigur, chiar și acolo unde 
există un referent cultural și cămin cu personalitate juridică, personalul angajat în primărie 
și consilierii locali se implică / sunt implicați pentru a susține desfășurarea evenimentului 

Foto 15.  Parada din deschiderea Nedeii de Sfântul Ilie de la 
Polovragi, județul Gorj, 2019
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prin activități ce țin mai degrabă de logistică și organizare și mai puțin de competențe 
în domeniul cultural. De exemplu, în cadrul evenimentului „Ziua Diasporei” din comuna 
Schitu Golești, Argeș, consilierii locali au coordonat prepararea mâncării și au ajutat 
la servirea platourilor cu mâncare la mese, iar la „Ziua Fiilor Satului” din comuna 
Corbu, Argeș, persoana responsabilă cu infrastructura IT din primărie s-a ocupat de 
sonorizarea concertului desfășurat în piața satului Poienărei (Fotografia 16). Această 
implicare a personalului angajat în administrația publică locală vine uneori și din 
pasiune și asumare voluntară a unei activități, așa cum am putut observa în comuna 
Costești, Vaslui, unde, cu ocazia Zilei Comunei sărbătorite pe 15 august, secretarul 
comunei a organizat (ca în fiecare an) un campionat de fotbal în care concurează opt 
echipe formate din amatori din localitate grupați pe cartiere (Fotografia 17). Acesta a 
reușit să implice și un sponsor local ce a oferit echipamentul concurenților și s-a implicat 
și în decernarea premiilor, alături de directorul căminului și de primar.

5.2 Spațiul desfășurării
Așa cum am expus în secțiunea privitoare la calendar, perioada predilectă pentru 

organizarea evenimentelor culturale în mediul rural este în general cuprinsă între 
sfârșitul primăverii și mijlocul toamnei. În acest context, majoritatea evenimentelor 
observate au avut loc în principal în aer liber, dar au existat și alte tipuri de 
organizări, depinzând și de specificul evenimentului desfășurat. Astfel, am putut 
observa evenimente ce au implicat personalul căminului cultural, dar s-au desfășurat 
exclusiv în aer liber: de exemplu Focul lui Sumedru, 25 octombrie 2019, comuna 
Călinești, județul Argeș, desfășurat pe stadionul comunal, fapt datorat în mare parte 
programului evenimentului, ce a presupus aprinderea unui foc mare și participarea 
a aproximativ 500 de persoane (Fotografia 18). 

Cele mai multe evenimente documentate s-au desfășurat în aer liber, dar folosind 
și clădirea căminului cultural sub diferite forme: de exemplu, la Sărbătoarea Viei și 
a Vinului de la Niculițel, Tulcea, reprezentațiile artiștilor invitați au avut loc pe scena 
amenajată lângă primărie, iar concursul și expoziția de sculptură în dovleac – „O 
poveste într-un dovleac” – s-au desfășurat în sala mare a căminului, care oferea un 
mobilier mai potrivit acestei activități ce a implicat copii și adolescenți (Fotografia 
19). În mod similar, Bâlciul și Nedeia de Sfântul Ilie, din comuna Polovragi, Gorj, 
au avut loc în centrul comunei, în târgul din centrul satului, un spațiu generos cu 
o suprafață de 7 hectare, aflat în vecinătatea primăriei, școlii și căminului cultural. 
Nedeia de la Polovragi reprezintă unul dintre cele mai importante târguri cu specific 
montan organizate în sudul Carpaților, alături de Nedeia de la Vaideeni. Bâlciul din 
2019 s-a desfășurat pe parcursul a zece zile și, conform estimărilor primăriei au fost 
prezenți circa 600 de comercianți și meșteri populari. Pe lângă ansamblul local, pe 
scena amenajată în preajma tarabelor comercianților au urcat 16 ansambluri din 
alte localități (Fotografia 20). Clădirea căminului cultural a fost folosită în acest caz 
doar pentru depozitarea recuzitei / costumelor / hainelor membrilor ansamblurilor. De 
asemenea, Sala Tineretului din cadrul căminului cultural a fost utilizată pentru luarea 
mesei de către membrii ansamblurilor. În cazul festivalului C’Art Fest, din comuna 
Cristian, județul Brașov, căminul cultural a fost utilizat în tandem cu spațiul exterior, 

Foto 18. Focul lui Sumedru pe stadionul din com. Călinești, Argeș

Foto 19. Concursul și expoziția „O poveste într-un dovleac” în 
căminul cultural, com. Niculițel, Tulcea

Foto 20. Scena amenajată în târgul din centrul satului la Bâlciul și 
Nedeia de la Polovragi, Gorj
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atât al curții căminului cât și al pieței centrale a comunei, al bisericii evanghelice și al 
sălii de sport (fostă sală de evenimente înaintea construirii căminului cultural actual). 
De cele mai multe ori, aceste spații au fost folosite alternativ, însă în cazul unor piese 
de teatru ce au adunat mulți spectatori, curtea căminului cultural a fost folosită ca 
extensie a spațiului pentru public, aici fiind proiectate în timp real pe un ecran mare 
reprezentațiile din interior (Fotografia 22).

În cazul unor evenimente mai restrânse, cu un program mai puțin complex și cu 
o prezență mai redusă a publicului, a fost folosită doar incinta căminului cultural. 
De exemplu, la Ploieștiori, Prahova, Ziua internațională a persoanelor vârstnice a 
fost sărbătorită pe 1 octombrie 2019 în cadrul căminului cultural din comună, cu 
prezența viceprimarului și a responsabilului de cămin, programul evenimentului 
implicând o reuniune în sala mare cu alocuțiuni ale viceprimarului și președintelui 
Asociației Vârstnicilor, urmate de o gustare și socializare (Fotografia 23). În mod 
similar, la Schitu Golești, în Argeș, Ziua Diasporei s-a desfășurat în întregime în cadrul 
căminului cultural, evenimentul incluzând o prezentare de proiect european și o 
reprezentație din partea grupurilor folclorice ale comunei (coral și de dans), precum 
și o masă pentru invitați.

Așadar, putem observa cum evenimentele culturale folosesc și pun în valoare 
spațiul căminului cultural în funcție de climă, anvergura evenimentului, participarea 
publicului sau tipul programului desfășurat. Nu trebuie pierdut însă din vedere 
aspectul important al stării fizice a clădirilor căminelor, precum și dotarea lor tehnică 
[#infrastructura_fizică], factori ce pot influența nu numai alegerea spațiului în care 
se desfășoară evenimentul cultural, ci și calitatea programului cultural oferit.

5.3 Participarea publicului
Așa cum expuneam în introducerea acestui volum, căminele culturale sunt parte 

dintr-un ecosistem instituțional ce are în centru populația, având drept misiune 
accesul la cultură ca serviciu public. Această misiune este rareori îndeplinită în 
mod adecvat din motive descrise pe parcursul acestui studiu. De partea cealaltă, 
participarea locuitorilor are aspecte care necesită atenție.

Deși cele 22 de evenimente documentate nu formează un eșantion cu 
reprezentativitate națională, am putut remarca o stratificare a publicului în funcție 
de vârstă, mediu de proveniență și grad de implicare în desfășurarea evenimentelor. 
Diferențierea în funcție de vârstă pare a depinde de mai mulți factori, în primul 
rând de structura generală a populației locale, în al doilea rând de tematica 
evenimentului și nu în ultimul rând de programul de desfășurare a activităților din 
cadrul evenimentului. Astfel, în cazul unor evenimente precum Ziua Fiilor Satului 
din Poienărei, Argeș, din cele aproximativ 400 de persoane participante, mai bine 
de o treime au fost persoane vârstnice, dintre locuitorii permanenți ai satului cu o 
populație aflată în proces de îmbătrânire și declin în ultimii ani, din cauza migrației. 
Restul participanților la acest eveniment au fost reprezentați de familii tinere cu 
copii, „fii ai satului” în mare parte nerezidenți38.

38 Aproximare bazată pe diversitatea numerelor de înmatriculare ale mașinilor folosite de participanți.

Foto 21. Public la Ziua Comunei Laza, județul Vaslui, 2019

Foto 22. Ecran mare exterior în curtea căminului cultural din com. 
Cristian, Brașov, în timpul festivalului C’Art Fest 2019

Foto 23. Ziua internațională a persoanelor vârstnice,  
com. Ploieștiori, Prahova
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În ce privește tematica evenimentului, cu ocazia sărbătoririi Zilei internaționale 
a vârstnicilor la Ploieștiori, Prahova, publicul a fost format din 25-30 de persoane, 
cea mai mare parte femei, toate pensionare și membre ale asociației pensionarilor 
din localitate. În mod similar, cu prilejul zilei comunei Costești, Vaslui, la campionatul 
local de fotbal au participat aproximativ 40 de persoane, în general bărbați tineri 
și adolescenți și într-o măsură mai mică și persoane mai în vârstă. Cu alte cuvinte, 
subiectul central al evenimentului a definit în aceste cazuri și caracteristicile publicului 
privitoare la vârstă, interese sau ocupație.

Orarul desfășurării activităților din cadrul evenimentelor culturale a jucat de 
asemenea un rol important în selectarea publicului, după cum am putut observa 
în cadrul C’Art Fest din Cristian, județul Brașov unde în prima parte a zilei erau 
programate de obicei activități artistice pentru copii – pictură pe țigle, fotografie 
– astfel că prezența acestei grupe de vârstă era preponderentă. După amiază și 
spre seară au avut loc reprezentații ale unor piese de teatru, lansări de carte sau 
concerte, astfel încât publicul a devenit și mai numeros și mai divers: am putut 
observa un oarecare echilibru între prezența copiilor, adulților și a vârstnicilor. De 
obicei, localnicii participă la evenimente împreună cu familia. Spre seară însă, și în 
special la concertele care au adus în prim plan trupe de muzică ușoară, numărul 
tinerilor și adolescenților era mai ridicat. 

În cadrul altor evenimente precum Sărbătoarea Viei și a Vinului din comuna 
Niculițel, județul Tulcea sau Bâlciul și Nedeia de Sfântul Ilie de la Polovragi, județul 
Gorj, publicul s-a selectat și în funcție de spațiile diferite alocate diverselor activități 
desfășurate. Astfel, la Niculițel au avut loc două activități în paralel: un concurs de 
sculptură în dovleac adresat copiilor și care s-a desfășurat în căminul cultural, și o 
competiție de degustare a vinului care a adunat în centrul satului în general adulți 
tineri și persoane mai în vârstă, în special bărbați. În mod similar, spațiul desfășurării 
evenimentelor de la Polovragi includea atât o zonă comercială extinsă, specifică unui 
târg, cât și o scenă cu locuri pentru public, astfel că zona de târg a fost vizitată de o 
mai mare diversitate de persoane, și din afara localității, zona de eveniment artistic 
a părut a fi populată mai degrabă de localnici mai în vârstă.

Este relevant de urmărit și cum evenimentele culturale din mediul rural își 
propun și reușesc să atragă public atât din localitatea organizatoare, cât și din 
afara acesteia. Astfel, în mod inerent evenimente precum Ziua Diasporei de la 
Schitu Golești sau Ziua Fiilor Satului de la Poienărei, ambele din județul Argeș, au 
atras în special migranți întorși în comună fie pentru a se muta, fie doar pentru 
perioada de vacanță. Judecând după numerele de înmatriculare ale mașinilor 
prezente, și alte evenimente precum zilele comunelor – la Vâlcelele, județul Buzău 
sau Costești și Laza, județul Vaslui – au adunat persoane din afara localității 
atât prin accentul tematic pus pe migrație și întoarcerea fiilor satului, cât și prin 
programul cultural oferit. De asemenea, evenimentele cu anvergură mai mare și 
cu o ofertă culturală mai variată – precum Bâlciul și Nedeia de Sfântul Ilie de la 
Polovragi, Gorj, Festivalul Vinului de la Valea Călugărească, Prahova sau C’Art 
Fest de la Cristian, Brașov – au atras și un public mai divers, în unele cazuri chiar 
din afara țării.

Foto 24. Public spectator la Ziua Comunei Costești, Vaslui. 

Foto 25. Concurs de plăcinte în cadrul Sărbătorii Viei și a Vinului de 
la Niculițel, Tulcea. 

Foto 26. Nedeia de Sfântul Ilie de la Polovragi, județul Gorj.
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Dincolo de participarea propriu-zisă a cetățenilor la evenimentele culturale 
organizate la nivelul comunei, este relevant de observat și gradul de implicare a 
acestora în cadrul evenimentelor. Am putut distinge o formă mai degrabă pasivă 
de participare a cetățenilor, ca public spectator la reprezentații artistice culturale 
din cadrul zilelor comunei sau festivalurilor (Fotografia 24). În alte situații, însă, 
cetățenii au fost implicați ca participanți la concursuri cultural-artistice, culinare sau 
sportive precum concursul de gătit „La plăcinte înainte” la care au participat 22 de 
„gospodine din comună”, concurând cu diferite tipuri de plăcintă sărată și dulce în 
cadrul Sărbătorii Viei și a Vinului de la Niculițel, județul Tulcea (Fotografia 25). În unele 
cazuri, această formă de contribuție și implicare activă a cetățenilor se materializează 
prin grupurile și ansamblurile folclorice locale formate din locuitori ai comunei 
care interpretează public cu ocazia evenimentelor culturale locale. De exemplu, la 
Polovragi, cu ocazia Bâlciului și Nedeei de Sfântul Ilie, prima seară a evenimentului a 
fost dedicată Ansamblului Folcloric Cheile Oltețului din localitate, care a împlinit 71 
de ani de activitate, sărbătoriți prin reprezentații susținute de mai multe generații de 
dansatori, coriști și fluierași (Fotografia 27). Într-o notă similară, cu ocazia Zilei Fiilor 
Satului, la Poienărei, Argeș, localnicii prezenți încă de la deschiderea evenimentului 
au venit îmbrăcați în costum popular într-un număr considerabil (Fotografia 28), iar 
la Focul lui Sumedru de la Călinești, Argeș, o parte dintre cetățenii veniți la eveniment 
au împărțit și primit vin, covrigi și fructe de toamnă, conform obiceiului, contribuind 
astfel în mod voluntar la conservarea moștenirii culturale locale (Fotografia 29).

Am putut observa, așadar, că publicul prezent la evenimentele culturale din 
mediul rural este în general unul mixt și aproximativ echilibrat pe categorii de vârstă, 
cu o preponderență a persoanelor de peste 65 de ani, având în vedere și procesul 
general de îmbătrânire a populației din România, în special în mediul rural și migrația 
tinerilor către mediul urban39. Mai mult, diversitatea ofertei evenimentului cultural 
și un program care să o pună în valoare par să fi facilitat o prezență în număr mai 
mare a publicului. Nu în ultimul rând, prin conservare și/sau valorificare, patrimoniul 
cultural local a reprezentat deopotrivă o resursă pentru desfășurarea evenimentelor 
și o motivație pentru participarea cetățenilor.

5.4 Prezența autorităților locale
Așa cum menționam în secțiunea privitoare la organizarea evenimentelor 

culturale în mediul rural, în cele mai multe cazuri evenimentul este organizat direct 
de către autoritățile publice locale, pentru că majoritatea căminelor culturale nu au 
personalitate juridică și în multe cazuri lipsește personalul angajat specializat pentru 
activitățile culturale. Astfel, deseori autoritățile locale decid subiectiv în domeniul 
culturii, fără a ține seama de nevoile comunității sau de vreo strategie dedicată culturii. 

Dincolo de aceste motive mai degrabă administrative, pe parcursul evenimentelor 
culturale observate în cursul anului 2019 s-a remarcat deseori tendința reprezentanților 
autorităților locale de a se implica în desfășurarea evenimentelor, lăsând impresia 

39 Institutul Național de Statistică, Tendințe Sociale, 2019, p. 16-19, https://insse.ro/cms/sites/default/files/
field/publicatii/tendinte_sociale.pdf

Foto 27. Grupul de fluierași vârstnici al Ansamblului Folcloric 
Cheile Oltețului, Polovragi, Gorj.

Foto 28. Localnice din Poienărei, Argeș la deschiderea evenimentului, 
în costum popular. 

Foto 29. Participanți la Focul lui Sumedru împărțind și primind 
roadele toamnei, Călinești, Argeș.
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că acestea nu sunt un serviciu public, ci mai degrabă un privilegiu oferit cetățenilor 
de către persoana politică (cu sprijinul partidului pe care îl reprezintă și în schimbul 
susținerii electorale). Cu alte cuvinte, evenimentul cultural este folosit în aceste situații 
ca un mod de expunere și acumulare de capital politic de către autoritățile locale.

În majoritatea cazurilor documentate în cadrul acestei cercetări, în special la 
deschiderea evenimentelor, și-au făcut simțită prezența primari, membri ai consiliului 
local, dar și ai consiliului județean și chiar deputați. De exemplu, Sărbătoarea Viei și 
a Vinului de la Niculițel, Tulcea a fost deschisă de un grup de 11 persoane care au 
urcat pe scenă și au cântat Imnul României, după care au rostit rugăciunea Tatăl 
nostru. Acest grup a fost format din primarul localității, viceprimarul și un consilier 
local, preoții din localitate, protopopul, vicepreședintele Consiliului Județean Tulcea, 
prefectul și trei deputați de la formațiunea politică de care aparține și primarul 
(Fotografia 30). Acest apel la simboluri naționale și tradiția creștină este parte din 
aceeași încercare de asociere a imaginii autorității politice cu valorile prețuite în 
comunitate și de a capitaliza politic pe seama evenimentului cultural.

Din păcate, aceste recurențe sugerează că evenimentele culturale observate 
în mediul rural sunt deseori exploatate pentru îmbunătățirea imaginii publice a 
autorităților locale și/sau a formațiunii politice reprezentate de acestea și totodată 
pentru consolidarea rețelelor și alianțelor politice locale, oferindu-le reprezentaților 
politici oportunitatea de a se susține public reciproc. 

În afară de prezența autorităților locale așa cum a fost descrisă anterior, 
este relevant de notat faptul că în majoritatea cazurilor observate au participat 
reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, fie că a fost vorba despre preotul sau preoții 
din localitate sau, în unele cazuri, de un sobor de preoți din afara localității, cu 
reprezentanți ai clerului din ierarhiile mai înalte. Acest aspect, coroborat cu faptul că 
o parte considerabilă din evenimentele culturale sunt programate în zile de sărbători 
creștine importante sau în preajma acestora40, sugerează că în mediul rural cultura 
este conectată, cel puțin la nivel comunitar, și de practica religioasă. Prezența bisericii 
la aceste evenimente culturale poate fi interpretată și ca o continuare a relației de 
colaborare instituțională dintre animatorii culturali, preoți și învățători, așa cum o 
imaginase Dimitrie Gusti la începuturile căminelor culturale [#istoric1921-1989].

Nu în ultimul rând, în majoritatea evenimentelor documentate a fost remarcată 
prezența echipajelor Jandarmeriei Române, ale Ambulanței și uneori ale Poliției 
Locale, în funcție și de dimensiunea publicului și spațiul desfășurării. În unele cazuri, 
precum la Cristian, Brașov, siguranța desfășurării evenimentelor a fost asigurată 
și de echipa serviciului voluntar pentru situații de urgență compusă din locuitori ai 
comunei ce au format echipe în jurul fiecărui spațiu folosit în timpul celor opt zile ale 
festivalului.

40  Vezi subsecțiunea Calendar din acest capitol

Foto 30. Deschiderea evenimentului din com. Niculițel, Tulcea de 
către 11 persoane reprezentând autorități publice locale și centrale

Foto 31. Public C’Art Fest 2018, comuna Cristian, județul Brașov.
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6. Colaborarea căminelor culturale cu alte instituții publice  
de cultură 

6.1 Așezămintele culturale județene din 
subordinea consiliilor județene

Așezămintele culturale județene se definesc în același mod ca și căminele 
culturale, conform OUG 118/200641 ca instituții publice în subordinea 
consiliilor de la nivelul autorității, care desfășoară activități în domeniul 
cultural, de informare și de educație permanentă, reprezentând servicii 
culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a 
accesului la informație. Acestea sunt prezente la nivel județean, fie ca instituții 
publice de cultură de sine stătătoare, cu personalitate juridică, fie ca secțiuni 
/ departamente ale centrelor județene de cultură / pentru promovarea și 
conservarea culturii tradiționale. 

Dintre așezămintele culturale subordonate consiliilor județene am 
contactat centre culturale județene (CCJ), centre județene pentru conservarea 
și promovarea culturii tradiționale (CJCPCT) și școli populare de arte și meserii 
(ȘPAM). Pentru a înțelege interacțiunea acestora cu așezămintele culturale 
din mediul rural, pentru fiecare din cele trei tipuri de instituții publice de 
cultură județene am transmis câte o solicitare oficială urmărind trei aspecte:

1. Numărul întâlnirilor metodologice organizate de instituțiile județene 
în 2018 cu reprezentații așezămintelor culturale din mediul rural. 

2. Evenimentele culturale organizate în 2018 de instituțiile județene ca 
inițiator sau ca partener pe raza județului.

3. Pentru școlile de arte populare și meserii (indiferent că sunt 
departamente ale CCJ / CJCPCT sau instituții de sine stătătoare), ce 
cursuri (secții externe / filiale) desfășoară în mediul rural și care este 
numărul de cursanți pentru fiecare curs.

6.1.1 Întâlniri metodologice

Unele așezăminte culturale județene, mai ales cele provenite din fostele 
școli populare de arte și meserii sau din centrele de promovare și conservare 
a culturii tradiționale, au păstrat obiceiul de a acorda sprijin metodologic și 
în desfășurarea activității căminelor culturale rurale. Aceste slabe legături 
s-au distrus însă după perioada 2008-2010 caracterizată de reducerea 
drastică a  bugetelor pentru cultură și reducerea personalului. Pierderea unor 
competențe prețioase la nivel urban a antrenat și deteriorarea căminelor 
culturale din mediul rural. Acesta este unul din motivele pentru care, după 
41 OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 

culturale, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022

reabilitări, dotări și reparații prin diverse programe de finanțare, căminele 
au rămas încuiate pentru beneficiari.

De-a lungul interviurilor cu responsabilii căminelor culturale a fost 
remarcată în repetate rânduri importanța oportunităților de întâlnire și 
comunicare cu alți referenți culturali din județ. „Ne întâlneam periodic, an 
de an, măcar o dată dacă nu de două ori pe an și era bine. Era întâlnirea 
directorilor la Centrul Cultural - ne chema domnul director de acolo și ne 
întreba: <<Voi ce-ați mai făcut? Ce planuri mai aveți?>> Era un schimb de 
experiență destul de productiv. Eu mult am învățat de acolo […]. Am învățat 
foarte multe lucruri de la ei, colegii mei cu experiență.” (R., referent cultural, 
Com. Călinești, Argeș).

Așadar, astfel de întâlniri periodice, fără a avea un caracter de coordonare 
propriu-zisă, pot prilejui perfecționarea profesională a responsabililor de 
cămin, schimbul de bune practici privind organizarea comunității locale, 
planificarea și desfășurarea activității culturale. De asemenea, acest gen 
de întâlniri recurente pot facilita formarea și consolidarea unor rețele / 
parteneriate stabile de colaborare cu alte așezăminte atât din mediul rural, 
cât și din mediul urban, dar și sincronizarea agendelor culturale locale așa 
încât, de exemplu, evenimente culturale importante din localități vecine sau 
apropiate să nu se suprapună, permițând participarea atât a unui public mai 
larg, cât și a mai multor artiști și, deci, o diversificare a programului cultural. 
Nu în ultimul rând, întâlnirile metodologice oferă un spațiu de comunicare, 
dezbatere și soluționare pentru dificultățile și problemele care pot apărea în 
activitatea responsabililor de cămin cultural.

Privitor la susținerea unei activități culturale coordonate la nivel județean 
prin sprijin metodologic, trebuie menționat și contextul legal: OUG 118/2006 
privind așezămintele culturale stipulează clar că oricare dintre instituțiile 
județene de cultură care intră sub definiția de așezământ cultural42 poate 
purta această responsabilitate: „la nivelul fiecărui județ se organizează 
și funcționează, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cel puțin un 
așezământ cultural, instituție publică, în subordinea consiliului județean, 
care poate sprijini metodologic activitatea așezămintelor culturale la nivel 
comunal.”43

42 Conform OUG 118/2006, Art. 2, alin. 2, „Aşezămintele culturale pot fi: căminele culturale, 
casele de cultură, universităţile populare, şcolile populare de arte şi meserii, centrele 
culturale, formaţiile sau ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii tradiţionale, 
centrele zonale pentru educaţia adulţilor, centrele pentru conservarea şi promovarea culturii 
tradiţionale şi altele asemenea.”, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022. 

43 OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 
culturale, Art. 8, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022
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Dintre cele 53 de instituții județene de cultură care au răspuns 
solicitării INCFC, 10 au declarat că au organizat cel puțin o întâlnire 
metodologică în 2018 cu reprezentanți ai așezămintelor culturale din 
mediul rural. Aceste consultări au avut loc fie ca evenimente de sine 
stătătoare, fie, mai frecvent, au fost prilejuite de organizarea unor 
activități culturale mai ample desfășurate de așezămintele culturale 
din mediul rural: „Pe parcursul anului 2018 au avut loc întâlniri cu 
reprezentanții așezămintelor culturale din localitățile rurale partenere 
în organizarea unor manifestări culturale desfășurate pe raza acestor 
localități […]. Au existat și întâlniri cu unii reprezentanți ai primăriilor, 
care ne-au cerut sprijin pentru organizarea unor evenimente culturale, 

Foto 32. Ansamblu folcloric participant la Festivalul Tradițiilor de 
Iarna, Vaslui, 2019

Foto 33. Participant la Festivalul Tradițiilor de Iarna, Vaslui, 2019

aflate doar în agenda lor, în cadrul acestora, specialiștii noștri au oferit consultanță și/
sau sprijin logistic.” (Centrul de Cultură și Artă Hunedoara).

În interviurile cu responsabilii unor așezăminte culturale rurale aceștia au remarcat 
că nu au mai fost invitați la întâlniri metodologice, în unele cazuri motivul fiind legat de 
comasarea sau desființarea unora dintre instituțiile județene de cultură care desfășurau 
această activitate. Astfel, nu a fost surprinzător că celelalte 43 de așezăminte culturale 
județene nu au organizat în 2018 întâlniri metodologice cu responsabilii de cămine 
culturale din mediul rural. Răspunzând la solicitarea transmisă de INCFC, managerii 
unora dintre aceste așezăminte culturale județene au motivat situația menționând 
evaziv Legea așezămintelor culturale: „chestiunile metodologice ale așezămintelor 
culturale din județ nu sunt de competența școlilor populare de arte și meserii (v. Legea 
așezămintelor culturale).” (Manager școală populară de arte și meserii). În alte cazuri, 
răspunsul vag primit invoca lipsa de interes a responsabililor din mediul rural, lăsând 
totodată să transpară o inabilitate de adaptare a instituției: „În cei doi ani de activitate, 
[instituția] nu a organizat întâlniri metodologice cu reprezentanții așezămintelor 
culturale la nivelul județului, întrucât prima inițiativă de acest fel, din primăvara anului 
2018, nu s-a bucurat de efectul scontat.” (Manager centru cultural județean).

Un exemplu diferit de cele descrise mai sus este oferit de managerul Școlii Populare 
de Arte și Meserii din Pitești, Argeș, singurul caz de școală populară de arte și meserii care 
a menționat organizarea unei întâlniri metodologice în anul 2018: „în 2017 s-a desființat 
Centrul de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Argeș, care avea în activitate 
și coordonarea metodologică a căminelor din județ. Ulterior, am constatat că nu se ocupă 
nimeni de căminele culturale, așa că am convocat o întâlnire cu oamenii de la cămine în 
primăvara trecută la școală, pentru a ne pune de acord asupra unor posibile colaborări, 
activități pe care le-am putea desfășura în comun.” (I., Manager Școala Populară de Arte 
și Meserii Pitești, Argeș). Așa cum vom vedea în paginile următoare, Școala Populară de 
Arte și Meserii Pitești, Argeș a desfășurat în 2018 cel mai mare număr de cursuri în mediul 
rural, după Școala din Târgu Jiu, și a avut cel mai mare număr de cursanți în mediul rural 
dintre toate școlile populare de arte și meserii din țară care au răspuns solicitării INCFC. 

6.1.2 Evenimente organizate

În anul 2018, instituțiile județene de cultură care au răspuns solicitărilor noastre au 
organizat în total 1539 de evenimente, din care 41% (631) în mediul rural, față de 59% 
(908) în mediul urban. Dintr-o paletă diversă de evenimente culturale, conform graficului 
4, cele mai frecvente în mediul rural au fost festivalurile și concursurile de interpretare 
(200 de evenimente), urmate de spectacole și concerte (104) și de sărbători comunitare 
și obiceiuri locale (98). Dacă festivalurile și concursurile de interpretare sunt apropiate 
ca număr atât în rural (200), cât și în urban (233), spectacolele și concertele sunt mai 
frecvente în mediul urban (272) față de cel rural (104). În schimb, sărbătorile comunitare 
și obiceiurile locale au fost în 2018 în număr considerabil mai mare în rural (98) față de 
mediul urban (19). Acest lucru consolidează argumentele prezentate anterior privitoare 
la simbioza dintre calendarul religios, cel popular și cel al activităților cultural-artistice, 
cu atât mai mult cu cât o parte din celelalte categorii de evenimente au fost organizate 
în zile de sărbători religioase sau cu semnificație comunitară importantă. 
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Graficul 4. Tipuri de evenimente culturale organizate de așezămintele culturale finanțate de consilii județene, în funcție de locul desfășurării (urban / rural)
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Foto 34. Ansamblu folcloric participant la Festivalul Tradițiilor de 
Iarna, Vaslui, 2019

Foto 35. Ansamblu folcloric participant la Festivalul Tradițiilor de 
Iarna, Vaslui, 2019
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6.1.3 Secțiile externe / cursurile din mediul rural ale 
școlilor populare de arte și meserii

În urma sistematizării răspunsurilor primite de la așezămintele 
culturale finanțate de consilii județene, am identificat 17 școli 
populare de arte și meserii care desfășoară 192 de cursuri prin 
intermediul unor secții externe / filiale în mediul rural. Aceste secții 
pot fi organizate pe teritoriul județului și funcționează ca sedii 
secundare de activitate ale școlilor populare de arte și meserii. 
Nu au un caracter permanent, pot fi stabilite periodic în funcție 
de nevoile identificate44 și pot depinde de existența unei clădiri 
ce poate găzdui activități culturale, de existența unui îndrumător 
/ cadru didactic al școlii populare de arte și meserii, dar și de 
disponibilitatea autorităților publice locale și județene de a aloca 
fonduri pentru subvenționarea costurilor de derulare a cursurilor. 
Scopul principal al secțiilor externe este să instruiască tineretul în 
domeniul artei populare și meșteșugurilor tradiționale pe cale de 
dispariție45. 

În ce privește numărul de cursanți, în 2018 la cele 192 de cursuri 
ale secțiilor externe rurale ale Școlilor Populare de Arte și Meserii 
erau înscriși 2643  de participanți la nivel național, în mediul rural46. 
După cum se poate observa, atât secțiile externe, cât și cursanții 
au o distribuție inegală la nivelul celor 17 județe. Școala Populară 
de Artă Târgu Jiu (Gorj) a desfășurat în anul 2018 cele mai multe 
cursuri (51) la nivelul secțiilor externe47. Școala Populară de Arte și 
Meserii din Pitești, Argeș48 avea în același an 42 de cursuri și 585 de 
participanți, iar Școala Populară de Arte și Meserii din Slatina, Olt49 
avea 551 de cursanți, și 22 de cursuri. La polul opus, sunt patru 
școli populare cu un singur curs desfășurat printr-o secție externă 
în mediul rural, iar trei școli populare au avut câte două cursuri. 

44 Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii de Arte Cluj, https://www.
scoaladearte.ro/regulament-de-organizare-si-functionare-a-scolii-de-arte-cluj.
html Art. 5 (3)

45 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, 
15084/26.10.2018, http://www.cjvalcea.ro/images/cjvalcea/proiecte_de_
hotarari/anunt_15084_26oct2018.pdf, Art. 12.

46 Numărul nu este exact deoarece în cazul ȘPAM-urilor din Gorj și Suceava nu am 
primit o estimare a numărului de cursanți, ci doar o listă a cursurilor desfășurate 
prin intermediul secțiilor externe ale acestor ȘPAM-uri.

47 Site-ul Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu, Gorj, http://artegorj.ro/
48 Site-ul Școlii Populare de Arte și Meserii din Pitești, Argeș, https://www.scoala-

popart-pitesti.ro/
49 Site-ul Școlii Populare de Arte și Meserii din Slatina, Olt http://www.

scoalaarteslatina.ro/

Tabelul 2. Școlile populare de arte și meserii din țară: numărul de secții externe și de 
cursanți în mediul rural [2018]

Județ Denumire școală Număr cursuri Număr cursanți

Arad Școala Populară de Arte, Arad 1 55

Argeș Școala Populară de Arte și Meserii, Pitești 42 585

Bistrița-Năsăud Școala de Arte, Bistrița 1 12

Brăila Școala Populară de Arte și Meserii 
„Vespasian Lungu”, Brăila 7 151

Botoșani Școala Populară de Arte „George Enescu”, 
Botoșani 12 260

Brașov Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu 
Brediceanu”, Brașov 2 65

Cluj Școala Populară de Arte „Tudor Jarda”, Cluj 5 59

Covasna Școala Populară de Arte și Meserii, Sfântu 
Gheorghe 17 301

Dolj Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”, 
Craiova 1 50

Gorj Școala Populară de Artă, Târgu Jiu 51 -

Giurgiu Școala Populară de Arte, Giurgiu 3 100

Olt Școala Populară de Arte și Meserii, Slatina 22 551

Sibiu Școala PopularĂ de Arte și Meserii „Ilie Micu” 
Sibiu 8 144

Suceava Școala de Artă Ion Irimescu Bucovina, 
Suceava 1 -

Teleorman Școala Populară de Arte și Meserii, 
Alexandria 2 80

Vâlcea Școala Populară de Arte și Meserii Vâlcea, 
Râmnicu Vâlcea 2 40

Vrancea Școala Populară de Artă din Vrancea, 
Focșani 15 190

Total 192 2643

Sursa: INCFC - colectare de date directă, realizată în cadrul acestui studiu pentru anul de referință 2018 prin intermediul 
așezămintelor culturale aflate în subordinea consiliilor județene: școlile populare de arte și meserii din România
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Harta 2. Distribuția secțiilor si cursanților școlilor populare de arte și meserii din mediul rural, la nivel de județ [2018]

În ceea ce privește tipul cursurilor oferite de către școlile populare 
de arte și meserii în mediul rural, am identificat două tipuri de secții ale 
acestor școli în mediul rural: secții cu profil meșteșugăresc – sculptură 
în lemn, țesut-cusut, olărit, dogărit, fierărit, confecționare de păpuși, 
confecționat fluiere, împletituri nuiele și secții cu profil artistic – de dans 
pop, dans clasic, dans popular, pictură, artă plastică populară, mandolină, 
chitară, fluier, căluș, canto. Din interviurile cu reprezentați ai școlilor 
populare de arte și meserii și responsabilii de cămin am aflat procedura 
de constituire a secțiilor: autoritățile locale, prin Hotărâre de Consiliu 
Local, decid înființarea de secții externe ale școlilor populare și înaintează 

acestora un acord de parteneriat / asociere. Prin acesta, autoritățile locale 
se angajează să finanțeze cursurile (fie de la bugetul local, fie din taxe 
plătite de cursanți), iar școlile populare să trimită instructori specializați 
în funcție de cursul propus și de disponibilitate. Așa cum se poate observa 
din tabelul 3, cursurile cele mai numeroase sunt cele de meșteșuguri și artă 
populară (75), cu puțin peste 1000 de participanți la nivel național. Dansul 
este, de asemenea, o alegere frecventă - 61 de cursuri cumulând 1060 de 
participanți. Nu în ultimul rând, cele trei categorii de cursuri privitoare la 
muzică adună 51 de cursuri și 524 de participanți la nivel național.
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Tabelul 3. Tipurile de cursuri organizate în mediul rural de către școlile 
populare și numărul aferent de cursanți

Tip curs Număr cursuri Număr cursanți

Ansamblu folcloric 4 13

Dans 61 1060

Muzică (instrument + voce) 3 67

Muzică (instrument) 28 336

Muzică (voce) 20 121

Meșteșuguri și artă populară 75 1012

Actorie 1 34

Total 192 2643

Graficul 5. Tipurile de cursuri organizate în mediul rural de către școlile 
populare de arte și meseriiTip de curs
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Așadar, se poate concluziona că școlile populare de arte și meserii au, în 
unele județe, un aport considerabil la activitatea culturală din mediul rural, 
precum și în procesul de formare și educație culturală. Așa cum am remarcat 
și în capitolul privind investițiile în infrastructura așezămintelor culturale 
[#investiții], implicarea școlilor populare de arte și meserii poate reprezenta 
și un atu în procesul de selecție a dosarelor finanțate. Astfel, colaborarea 
căminelor culturale cu aceste așezăminte culturale județene se conturează 
drept o resursă valoroasă pentru încurajarea și susținerea folclorului și 
patrimoniului cultural imaterial în mediul rural.

6.2 Instituții teatrale
Locuitorii din mediul rural pot participa la spectacole de teatru, fie prin 

frecventarea instituțiilor de spectacol din mediul urban, fie în urma unor 
deplasări organizate de teatre în mediul rural. Aceste spectacole pot face fie 
obiectul unui parteneriat între autoritățile locale și instituțiile teatrale, fie pot fi 
contractate de APL-uri ca servicii de specialitate prin SICAP, fie sunt organizate 
la inițiativa unei organizații nonguvernamentale în cadrul unui program tematic. 

Conform răspunsurilor primite din partea teatrelor publice, 20 de instituții 
au desfășurat 134 de spectacole în mediul rural în anul 2018. La aceste 
spectacole au participat 17.138 de spectatori din 84 de localități rurale, cu 
o medie de 128 spectatori pe eveniment. Ponderea de spectacole dedicate 
copiilor este foarte mare (77%, Graficul 6), acestea fiind mai ușor de adaptat 
pentru deplasări externe, după cum au indicat unii manageri ai teatrelor. În 
ceea ce privește distribuția calendaristică, cele mai multe reprezentații au fost 
organizate în luna iunie, corelate astfel și cu sfârșitul anului școlar, dar și cu 
sărbătorirea Zilei Copilului. 

Clădirile așezămintelor culturale din mediul rural au fost gazdă pentru 
79% dintre aceste evenimente, restul fiind organizate în instituții de 
învățământ, în aer liber sau în alte spații comunitare. Din punct de vedere 
geografic, cele mai multe spectacole au fost puse în scenă în județele Cluj (31 
de reprezentații), Harghita (31 de reprezentații), Brașov (16 reprezentații) și 
Alba (14 reprezentații) (vezi Harta 3).

Graficul 6. Ponderea de spectacole dedicate adulților și copiilor în 2018. 
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Graficul 7. Locul de desfășurare a spectacolelor. 
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Graficul 8. Distribuția calendaristică a evenimentelor
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Harta 3. Distribuția reprezentațiilor susținute în mediul rural de către instituțiile teatrale publice
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În ceea ce privește lipsa organizării de spectacole în rural, unul dintre motivele 
menționate de către respondenți este legat de infrastructura căminelor culturale 
rurale și de faptul că scenografiile spectacolelor din repertoriul curent necesită 
săli profesioniste, bine echipate din punct de vedere tehnic iar „spațiile din rural 
de tip cămin cultural ne sunt prea mici și preferăm să organizăm deplasări de 
grupuri [de spectatori] din rural în urban pentru a avea acces la spectacolele 
noastre” (manager, teatru finanțat de un consiliu local de municipiu). Alt 
motiv invocat este absența interesului din partea autorităților publice locale: 
„menționăm că nu am primit nicio solicitare din partea așezămintelor culturale 
rurale pentru a organiza spectacole sau alte activități culturale în localitățile lor. 
Teatrul nostru este deschis pentru colaborări și proiecte realizate în mediul rural, 
dar suntem de părere că dialogul ar trebui inițiat de așezămintele culturale 
rurale și de primăriile din mediul rural, întrucât acestea cunosc mai bine 
nevoile culturale ale comunităților în care activează, iar proiectele realizate în 
mediul rural presupun cheltuieli suplimentare, care ar trebui acoperite de către 
autoritățile locale (manager, teatru finanțat de un consiliu județean).

O altă sursă de date despre frecvența organizării spectacolelor de teatru 
în mediul rural o reprezintă Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), 
care oferă o imagine a costurilor spectacolelor organizate prin contractarea 
de servicii prin procedura de cumpărare directă. Astfel, conform datelor 
analizate pe codul CPV 92312110-5 – Servicii de divertisment prestate de 
producătorii de teatru (Rev.2) [#buget_cultură], în perioada aprilie-decembrie 
2018 autoritățile publice locale din mediul rural au contractat prin cumpărare 
directă 53 astfel de servicii, cu un cost mediu de 2468 de lei. 

Practica organizării de evenimente culturale prin achiziție publică 
este o delegare de responsabilitate aparent inofensivă, însă cu implicații 
negative considerabile și care devine din ce în ce mai frecventă la nivelul 
autorităților publice locale. Prin această procedură banii publici sunt cheltuiți 
după prevederi legale care nu se aplică producției culturale, ceea ce face 
imposibilă evaluarea și asigurarea calității actului cultural.

6.3 Programul Național Cantus Mundi – 
ansamblurile corale din mediul rural

Un exemplu de program național care susține activitatea culturală 
în mediul rural și implicit pe cea a căminelor culturale este Programul 
Național Cantus Mundi (PNCM) al Corului Național de Cameră „Madrigal 
– Marin Constantin”, un program de integrare socială prin cânt coral 
destinat copiilor și tinerilor din România, finanțat de Guvernul României 
și coordonat de un comitet interministerial50. Început din anul 2011 prin 
mobilizare voluntară a membrilor Corului Madrigal, la inițiativa dirijorului 
Ion Marin, Cantus Mundi a devenit instituție în anul 2014. 

50 Descrierea Programului Național Cantus Mundi, https://www.cantusmundi.ro/
despre-cantus-mundi/misiune

Programul este construit în jurul a trei principii: incluziune socială și 
antidiscriminare, comunicare și interactivitate culturală, și, nu în ultimul 
rând, dezvoltare culturală. Aceste trei teme de interes se pliază pe scopul 
așezămintelor culturale de a oferi „servicii culturale de utilitate publică cu 
rol în asigurarea coeziunii sociale”51 așa cum a fost definit legal.

Cantus Mundi vizează în primul rând pregătirea profesională a dirijorilor 
de cor, prin organizarea de sesiuni de formare la nivel național. Aceste 
cursuri, ai căror formatori sunt dirijorii și coriștii Madrigalului, au o durată 
de 2 sau 3 zile, sunt gratuite și oferă tuturor participanților cunoștințele de 
bază din tehnica dirijatului coral și abilitățile de a crea și gestiona coruri 
de copii și tineri. 

Mai relevant pentru mediul rural este însă faptul că programul oferă și 
facilitarea accesului la informație și instrumente de lucru tuturor dirijorilor 
care doresc să se înscrie în program prin platforma Cantus Mundi, în care 
sunt înscrise corurile active din România52.

Din 2016, anul în care platforma a devenit funcțională, până la începutul 
anului 2020, în programul Cantus Mundi s-au înscris 1563 ansambluri 
corale, dintre care 1302 sunt din mediul urban, iar 261 din mediul rural53. 
Acestea din urmă sunt distribuite la nivelul a 222 UAT-uri (7,8% din totalul 
comunelor). 

51 OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 
culturale, Art. 2, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78022

52 Descrierea Programului Național Cantus Mundi, https://www.cantusmundi.ro/
despre-cantus-mundi/misiune

53 Date obținute în urma unei solicitări oficiale către Corul Național de Cameră „Madrigal – 
Marin Constantin”.

Foto 36. Spectacol de teatru de păpuși susținut de Opera Comică pentru 
Copii la C’Art Fest 2018, comuna Cristian, județul Brașov.
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Harta 4. Distribuția numărului de ansambluri corale înscrise în PNCM la nivel de județ
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Un exemplu de implicare activă a comunității în activitatea căminului cultural este 
cazul grupului de inițiativă54 constituit în comuna Șoldanu, județul Călărași. Format 
din cinci localnice, mame cu copiii de vârste școlare, grupul a luat ființă în anul 2019 
cu scopul organizării de activități culturale în căminul cultural proaspăt construit, în 
lipsa unui referent cultural angajat al autorității publice locale (Fotografiile 37 și 38). 

Motivația implicării grupului de părinți a fost legată de modul în care își petrec 
timpul liber copiii lor: “Am zis da din prima pentru că am copii, care stau prea mult cu 
gadgeturile în mână și m-am gândit că le-ar prinde bine să facă altceva.“ (membră 
a grupului de inițiativă din comuna Șoldanu, despre decizia de a se implica în grup). 

După ce au stabilit scopul inițiativei, grupul a înaintat Consiliului Local propunerea 
de a folosi spațiul Căminului Cultural. Propunerea a fost primită inițial cu reținere, 
principalul motiv fiind cel al degradării spațiului folosit. În cele din urmă, a fost aprobată 
cu condiția ca spațiul să fie curățat după fiecare folosire, regulă pe care mamele o 
respectă cu strictețe la finalul fiecărei zile de activități desfășurată în cămin. 

În momentul vizitei efectuate în comunitate, activitățile organizate erau cursuri de 
desen / pictură, dans, șah și muzică. Acestea aveau loc în weekend: sâmbăta între 9.00 
și 15.00 și duminica între 10.00 și 14.00. 

Numărul copiilor care frecventează cursurile variază de la săptămână la 
săptămână, din estimările membrilor grupului de inițiativă existând o medie constantă: 
14 participanți la cursul de muzică, 16 participanți la șah, 28 de participanți în grupa 
mare a cursului de dans, 24 la grupa mică și 10 la grupa de pictură.

Cursurile sunt susținute de instructori voluntari din localitate: profesorul de sport 
al școlii din comună are grijă de meciurile săptămânale de șah, profesoara de muzică 
de la aceeași școală este responsabilă de organizarea cursurilor de pictură și de 
muzică, iar o studentă ține cursul de dans. Repertoriul cursului de muzică, la care se 
interpretează atât în cor cât și solo, este împărțit între melodii alese de instructor și 
melodii alese de copiii.

Pe lângă reticența inițială a membrilor Consiliului Local, grupul de inițiativă a 
întâmpinat reacții rezervate și din partea comunității. Am încercat să implicăm și alți 
părinți, dar majoritatea se plâng de lipsa timpului liber. Se bucură că se întâmplă, 
dar nu se implică. (membră a grupului de inițiativă). Și noi avem treburi în familie, dar 
am ales să fim aici, deși puteam să fim în altă parte. Este trist că din atâtea mămici 
casnice, suntem doar cinci în grup, deși sunt destule care ar fi putut să vină. (membră 
a grupului de inițiativă). Astfel, prin implicarea într-un grup de inițiativă, localnicii sunt 
scoși din aria de confort, dar contribuie împreună la bunăstarea comunității și la 
educația copiilor. 

54  Constituit prin facilitarea realizată de Fundația PACT https://fundatiapact.ro/ 

Foto 37. Pregătiri pentru spectacolul comunitar.

Foto 38. Curs de șah la căminul cultural din comuna Șoldanu, jud. 
Călărași

7. Studiu de caz: organizare comunitară și activități de educație 
culturală (Șoldanu, Călărași)
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La momentul vizitei, coordonatorii cursurilor de muzică și dans pregăteau 
un spectacol pentru comunitate care urma să aibă loc la mijlocul lunii 

noiembrie și preconizau că vor sista activitățile pe perioada iernii din cauza 
costurilor ridicate de încălzire a clădirii. 

8. Concluzii
Având în vedere argumentele ilustrate până acum și coroborarea lor 

cu detaliile despre activitatea așezămintelor culturale din mediul rural, 
potențialul cultural al acestor instituții nu este pe deplin valorificat. 

În multe cazuri, activitatea culturală locală se reduce la evenimente 
publice de tipul zilei comunei / întâlnirea fiilor satului sau festivaluri recurente 
cu tematică locală. Acestea concentrează resursele alocate culturii în unul 
sau două evenimente anuale și reduc activitatea constantă a acestor instituții 
în comunitate. În plus, aceste tipuri de evenimente oferă reprezentanților 
autorităților locale oportunitatea să se folosească de organizarea activității 
culturale în scopul îmbunătățirii imaginii publice și pentru acumularea de 
capital politic.

Agendele culturale județene studiate și evenimentele documentate 
sugerează existența unei legături încă prezente între calendarul popular și 
desfășurarea activității culturale din mediul rural, însă se observă o traducere 
treptată a obiceiurilor tradiționale în bunuri de consum cultural reprezentate 
sub formă de spectacol. Pe de altă parte, am putut remarca și o adaptare 
a ofertei culturale prin îmbrățișarea temelor de actualitate ale satului 
românesc, migrația și procesele de înstrăinare aferente fiind, poate, cele mai 
pregnante dintre ele. Conform reprezentanților căminelor culturale, rolul 
sărbătorilor locale este de perpetuare a practicilor de cultură populară, iar 
pentru cetățenii implicați în activitatea culturală locală, în special pentru copii 
și tineri, aceste sărbători reprezintă un bun instrument de incluziune socială 
și de dezvoltare personală. Importanța acestor evenimente în viața socială a 
comunităților este incontestabilă.

Rezultatele cercetării sugerează că organizarea evenimentelor culturale 
în mediul rural necesită existența a cel puțin unei persoane responsabile 
de activități culturale, precum și existența unei infrastructurii conforme și 
a dotărilor necesare. Este nevoie, de asemenea, de susținere bugetară din 
partea autorităților locale, dar și a altor instituții publice de la nivelul comunei, 
orașelor din proximitate sau o implicare de la nivel județean. În aceeași 
măsură, este necesară și conștientizarea cetățenilor în legătură cu modul în 
care infrastructura publică pentru cultură din mediul rural poate fi folosită 
și prin intermediul unor asocieri comunitare precum grupurile de inițiativă.

De asemenea, trebuie remarcată influența pe care situația administrativ-
legală a căminelor culturale o are asupra activității culturale la nivel local. 
Lipsa autorității instituționale a căminelor culturale în domeniul culturii 
lasă loc pentru reprezentanți ai autorităților locale să utilizeze organizarea 
activității culturale în scopul îmbunătățirii imaginii publice a acestora și 

pentru acumularea de capital politic. De asemenea, eliminarea din OUG 
118/2006 a statutului instituțional clar definit al căminului cultural agravează 
această situație, lăsând aceste instituții publice de cultură fără un set de 
obiective clare și o grilă de personal de specialitate adecvat. Cu alte cuvinte, 
fără respectarea statutului de instituție publică de cultură, fără buget și 
în lipsa profesionalizării responsabililor de cămin, prin ineficiența inerentă, 
așezămintele culturale din mediul rural se apropie de irelevanță și chiar 
dispariție, iar activitatea culturală la nivel local este deseori prezentată de 
aleșii locali drept un privilegiu oferit maselor, condiționat de vot, și nu un 
serviciu public.

Un procent important de evenimente din mediul rural sunt organizate de 
instituțiile de învățământ (școli și grădinițe). Acest aspect indică în primul rând 
o legătură instituțională încă activă între cultură și educație în mediul rural. În 
al doilea rând, este de remarcat faptul că populația școlară este importantă 
pentru căminul cultural, în special pentru înființarea și susținerea activității 
formațiilor, grupurilor sau ansamblurilor folclorice locale. 

O parte considerabilă dintre evenimentele culturale desfășurate în 
mediul rural se suprapun cu sărbători religioase importante, iar unele dintre 
evenimentele documentate au relevat o relație instituțională activă între 
așezămintele culturale și biserica din localitate, relație pregnantă mai ales 
prin prisma modului în care celebrările religioase sunt îmbinate cu cele 
cultural-sociale.

Colaborarea așezămintelor culturale din mediul rural cu alte instituții de 
cultură din mediul urban, precum centrele culturale, teatrele, școlile populare 
de arte și meserii, scoate în evidență un potențial ridicat pentru îmbunătățirea, 
diversificarea și accesibilizarea ofertei culturale din mediul rural. Pe de altă 
parte, este relevată și lipsa comunicării inter-instituționale și a unor proceduri 
clare în acest sens, și precaritatea infrastructurii culturale din mediul rural ce 
deseori nu permite desfășurarea unor spectacole de teatru in situ sau a unor 
cursuri ale școlilor populare pentru publicul din mediul rural. Acest context 
reduce considerabil sau face chiar imposibil accesul direct la consum cultural 
în spațiul public pentru rezidenții din mediul rural.

Pentru a depăși aceste dificultăți, este nevoie de comunicare și colaborare 
constantă cu instituțiile culturale finanțate de consiliile județene (instituții 
de spectacol, așezăminte culturale din mediul urban, cinematografe) în 
vederea organizării de evenimente culturale în mediul rural sau pentru a 
facilita participarea publicului și din rural la evenimente organizate în urban. 
În același timp, este necesară asigurarea diversității activităților culturale 
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și distribuția lor de-a lungul anului, astfel încât bugetul direcționat anual 
culturii, să nu fie alocat în întregime unui singur eveniment. De asemenea, 
prioritizarea finanțării educației culturale este esențială pentru a încuraja 

implicarea cetățenilor în activitățile culturale ale comunității, în special tinerii. 
Nu în ultimul rând, este importantă consultarea cetățenilor cu privire la 
diversificarea activității culturale și educaționale a așezămintelor culturale.
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Recomandări

Căminul cultural este însoțitorul locuitorului din mediul rural de la 
naștere până la înmormântare „de la un capăt la celălalt”. El a funcționat 
și ar putea funcționa ca reper social și cultural sub condiția expresă a 
înțelegerii, prezervării și dezvoltării funcției lui.

Nu vom aborda aici subiectul delicat al lipsei de educație cetățenească 
privind rolul și funcția civică a Culturii, după cum nu vom intra în perimetrul 
politicilor și strategiilor culturale inexistente încă în 2021, dar ne facem 
datoria de a reaminti că întreg Sectorul cultural este un factor de dezvoltare 
durabilă inevitabil, că de acest domeniu depinde direct nivelul conștiinței 
civice și naționale, gradul de democrație și nivelul de participare socială. 
Din aceste perspective, Cultura și Educația având același rol fundamental 
în construcția societății pe care îl teoretiza Dimitrie Gusti sau Spiru Haret. 
Indiferent de culoarea politică a guvernelor preocuparea pentru protejarea 
și prezervarea culturii și asumarea unor decizii privind infrastructura și 
activitatea culturală, pare să migreze tot mai des din planul acțiunii în cel 
al discursului. Atribuirea unor funcționalități alternative pentru căminele 
culturale poate folosi temporar la salvarea unor situații de urgență, dar pe 
termen lung, pierderea funcției de bază a căminului cultural este ireparabilă 
și ireversibilă.

Funcționalitatea clădirilor a fost și poate rămâne flexibilă și variabilă, 
dar lipsa celor care să le dea viață este cea mai mare provocare. Concluzia 
acestui studiu subliniază faptul că refacerea a doar 18% dintre căminele 
culturale înregistrate sub această funcțiune, nu pare să fie cea mai mare 
piedică în vitalitatea culturală rurală, ci lipsa preocupării pentru o educație 
pentru cultură și dispariția specialiștilor capabili să facă actul de educație 
și educație artistică elementară. Lipsa pentru orice preocupare și consum 
cultural pleacă împreună cu locuitorii de la sate spre orașe și se continuă 
cu atitudinea față de spațiul public, față de locuire, față de protejarea 
mediului sau față de valorile sociale dobândite prin educație culturală.

O abordare preponderent materială a aleșilor locali face ca aceștia 
să profite de beneficiul accesării fondurilor nerambursabile pentru 
infrastructură. Dar actul pentru cultură rămâne nefinalizat pentru că 
cei mai mulți nu numai că nu investesc nimic în producția culturală 
propriu-zisă (programe sau proiecte și personal de specialitate), ci golesc 
de sens tot efortul făcut, prin nefolosirea corespunzătoare a acestei 
infrastructuri. O tradiție la fel de nocivă îi motivează să reducă posturile 
și să decidă unilateral asupra tipului și calității actului de cultură, deși 
nu dețin nicio competență de natură estetică sau culturală care să 
le valideze aceste opțiuni. Acest proces, scurtcircuitat înainte de a-și 
îndeplini rolul, face ca și investițiile făcute să fie irosite, pentru că 
rezultatul cultural este negativ.

Timpul a dovedit că abordarea fracționară sau intervențiile punctuale 
nu au fost eficiente, pe termen lung. Nici simpla renovare/reconstrucție 
sau amenajare a Infrastructurii căminelor culturale nu a generat ea în sine, 
cultură sau civilizație. Important ar fi, ca și în cazul patrimoniului construit, 
să existe o asumare politică asupra a ceea ce se petrece în aceste spații 
și construcții dedicate. Calendarul populației rurale are ritmicitatea dată 
de naștere, nuntă, înmormântare și sărbătorile religioase sau naționale, 
dar aceste momente au devenit din ce în ce mai mult prilejuri de petreceri 
folclorice culinare, decât spirituale. Un univers eminamente material 
modelează o lume fără prea mari perspective, iar pauperizarea progresivă 
a categoriilor rezidente în mediul rural se adâncește cu fiecare zi. Lipsurilor 
materiale li se adaugă lipsa aspirațiilor, a ideilor, a imaginarului, a oricărei 
sentiment de bine adevăr și frumos, dezumanizând categorii sociale care 
se luptă pentru supraviețuire.

Sentimentul național a fost înlocuit de naționalismul agresiv și capcana 
se poate mări pe fondul inculturii și analfabetismului funcțional în extensie 
la tot mai multe categorii sociale. 

Societatea contemporană are mai multă nevoie de orientare și explicare 
ideologică, pe care media și internetul nu reușesc să le suplinească, ci 
dimpotrivă. Ridiculizarea populației rurale difuzată de toate televiziunile 
creează o imagine dezolantă a mediului din care cei mai mulți dintre autorii 
acestor producții media provin, dar satira, în acest caz, nu e constructivă. 

Anul pandemiei Covid a scos la suprafață cât de nociv este tratamentul 
cultural diferențiat, câtă deteriorare civică poate induce invazia de fake-
news și cât de complicată devine sarcina statului, chiar și atunci când 
preocuparea majoră este sănătatea populației.

Pledoaria noastră se concentrează pe ideea formulării unor politici 
coerente de dezvoltare durabilă care includ politici sociale, educaționale și 
culturale elementare, prin instituțiile care pot transforma în practică aceste 
politici și strategii. În fapt nu este atât de complicat, pentru că se pot gândi 
doar re-articulări și strategii transversale în care învățământul primar, 
biserica, instituția căminului cultural și-ar putea uni eforturile pentru a nu 
produce decalaje irecuperabile din perspectivă socială.

Educația pentru cultură nu e foarte complicată și se poate face 
prin formarea operatorilor  de intervenție culturală, prin stagiaturi ale 
absolvenților de științe umaniste și arte, prin vizitarea sistematică a 
instituțiilor profesioniste a acestor spații culturale abandonate. Modesta 
lor dotare tehnică nu reprezintă o justificare suficientă pentru scoaterea 
din circuitul cultural. După cum biserica și școala ar trebui să primească 
sarcina de a genera și activități culturale în sediile proaspăt zugrăvite. 
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Un sumar al recomandărilor autorilor acestui studiu conține:

 ¾ O decizie de formulare a unei politici publice pentru cultura din 
spațiul rural care să ia în calcul oportunitățile și uriașul potențial de 
acțiune al acestei infrastructuri; 

 ¾ Aceeași politică publică ar trebui să ia în calcul evitarea excesului 
de instrumentalizare sau de folosire a fondurilor și infrastructurii 
culturale în scopuri electorale precum și consultarea comunităților 
locale pentru determinarea ofertei culturale finanțate din banii 
publici;

 ¾ O corelare a strategiilor educaționale din învățământul liceal și 
universitar de specialitate (Științe umaniste și Arte) pentru asigurarea 
intervenției unor tineri specialiști cărora li s-ar oferi șansa unor stagii 
culturale;

 ¾ Transformarea căminului cultural într-o platformă de difuzare a 
culturii în mediul rural și implicarea instituțiilor publice de cultură 
finanțate de consilii județene și municipale, (instituții de spectacol, 
așezăminte culturale din mediul urban, cinematografe, biblioteci) 
în vederea organizării de evenimente culturale în mediul rural sau 
pentru a facilita participarea publicului și din rural la evenimente 
organizate în urban. Aceste inițiative pot fi susținute prin facilități 
fiscale corelative pentru difuzarea de film, carte, spectacol pentru 
instituțiile publice de cultură limitrofe;

 ¾ Prioritizarea finanțării educației culturale, pentru a încuraja 
implicarea cetățenilor în activitățile culturale ale comunității, în 
special a tinerilor;

 ¾ Clarificarea legislației care reglementează modul în care ar trebui 
să acționeze autoritatea publică locală și clarificarea statutului 
așezămintelor culturale;

 ¾ Facilitarea accesului constant la programe de formare profesională 
continuă pentru personalul activ în domeniul culturii și pregătirea 
formală a unor specialiști pentru intervenție culturală complexă 
în mediul rural cu toate implicațiile sociale pe care acest proces le 
presupune;

 ¾ Susținerea proceselor de reabilitare / întreținere și dotarea cu 
echipament de bază a infrastructurii căminelor culturale;

 ¾ Implicarea grupurilor de inițiativă ale cetățenilor, organizațiilor 
neguvernamentale și entităților private în susținerea dezvoltării 
activității culturale locale și consultarea cetățenilor cu privire la 
diversificarea activității culturale și educaționale a așezămintelor 
culturale;

 ¾ Asigurarea diversității activităților culturale și distribuția lor de-a 
lungul anului, astfel încât bugetul direcționat anual culturii, să nu fie 
alocat în întregime unui singur eveniment;

 ¾ Completarea anuală a unui chestionar statistic despre activitatea 
culturală la nivelul UAT-ului cu privire la personalul de specialitate, 
starea infrastructurii și a dotărilor, activitate și finanțare.

O deconcentrare culturală și o popularizare a Culturii nu este irealizabilă 
dacă politicul reușește să-și înfrângă complexele față de profesioniștii culturii 
și să condiționeze mai inteligent banul public oferit cu generozitate. Politicile 
speciale pentru cultura rurală s-ar putea să nu fie panaceul dezvoltării unor 
viitoare generații, dar vor aduce cu certitudine un plus de creativitate și civism 
în rândul de viitorilor cetățeni, indiferent de mediul de rezidență. 

O astfel de pledoarie poate părea patetică în 2021. Dar, pentru că 
măsurăm de ani de zile cantitatea și calitatea consumului cultural, ne 
asumăm acest semnal de alarmă. 





Saxofonist la Nedeia de Sfântul Ilie de la Polovragi, jud. Gorj
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