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Infrastructură și echipamente culturale
Sinteză

Introducere

Infrastructura este una din condițiile esențiale pentru multe acte de cultură și devină decisivă pentru sectoarele care produc
bunuri culturale care se pot desfășura pe o piață liberă, ca industrii. Este important de reamintit că inexistența infrastructurii
este principala barieră de consum cultural1, fără de care, cetățenii nu vor cunoaște anumite forme de expresie culturală
identitară semnificativă nici la nivel colectiv, nici individual.

1 Barometrul de Consum Cultural 2018
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Analiza are drept scop cartografierea infrastructurii culturale din România, urmărind deopotrivă entitățile publice și private cu
activitate în domeniul cultural. Secțiunea ilustrează dinamica numărului de elemente de infrastructură culturală, distribuția
teritorială a acestora, dotările și echipamentele culturale existente, precum și nevoile cele mai urgente în acest sens. Astfel,
această analiză urmărește pe de o parte să ilustreze atât contextul actual al infrastructurii culturale, cât și direcțiile generale
de evoluție ce trebuie abordate în viitor. Fiecare sector care produce un bun sau un serviciu cultural are particularitatea lui în
ceea ce privește condițiile de producție și de difuzare.

În principiu, fiecărui produs sau serviciu cultural îi sunt necesare niște condiții elementare de producție și diseminare. După
1990, anumite sectoare s-au repoziționat pe piață, reușind să își genereze propriile infrastructuri și dotări în sistem de business
privat. Altele, care nu aveau cum să-și acopere cheltuielile de producție și difuzare au rămas în sarcina statului care nu a
dezvoltat strategii de protejare, reabilitare sau modernizare decât pentru câteva dintre marile instituții vizibile. În timp, unele
normative de structură și dotări, existente până în 1989, au fost eliminate din legile speciale pentru instituțiile publice de
cultură, ceea ce a dus la o degenerare masivă a unora dintre ele care au ajuns să își desfășoare activitățile specifice în condiții
și în spații total improprii. În procesul haotic de descentralizare, o parte din infrastructura culturală a fost predată autorităților
locale, fără alte obligații corelative, decât întreținerea acestora, o altă parte a fost pur și simplu abandonată până s-a degradat
ireversibil. Unele rețele de infrastructură au dispărut aproape în totalitate la nivel național (ca de exemplu o mare parte a
cinematografelor , așezămintelor culturale sau bibliotecilor).

Metodologie

Legislația în vigoare nu definește nici infrastructura culturală și nici dotările/echipamentele culturale pe care le include în
sintagma „patrimoniul instituției”, înțelegând prin această sintagmă toate bunurile imobile și mobile administrate de organizație
/ instituție.

Conform literaturii de specialitate, infrastructura culturală se referă la clădiri, structuri și locuri unde cultura este consumată și
produsă2. Pentru România, această clasificare implică următoarele elemente:

2 Cultural Infrastructure Plan. A Call to Action, Greater London Authority, 2019,
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/cultural_infrastructure_plan_online.pdf, p. 10

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/cultural_infrastructure_plan_online.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/cultural_infrastructure_plan_online.pdf
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/cultural_infrastructure_plan_online.pdf
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● Clădiri, structuri și locuri unde cultura este consumată: locuri unde are loc experiența actului cultural, unde cetățenii
participă la cultură, la expunerea sau vinderea produselor culturale. De exemplu, bibliotecile, muzeele, teatrele,
cinematografele, sălile de concerte, galeriile și monumentele istorice.

● Clădiri, structuri și locuri unde cultural este produsă: locuri ale creației culturale, unde are loc munca de creație
depusă de obicei de artiști, interpreți, producători, meșteșugari sau artiști digitali. De exemplu, hub-urile creative,
spațiile pentru repetiții, studiourile de înregistrări, de film și televiziune, precum și unități industriale folosite de
companii creative și culturale.

● Echipamente și dotări culturale: Cadrul UNESCO 2009 pentru statistici culturale definește echipamentele culturale
specifice și tehnice prin „Echipamente și materiale auxiliare (domeniu transversal) care acoperă „instrumentele
produselor și activităților culturale”. Produsele culturale (bunuri și servicii) definite în diferitele domenii sunt cele direct
asociate conținutului cultural, în timp ce echipamentele și materialele de sprijin sunt legate de industriile de sprijin,
precum și de serviciile auxiliare (chiar dacă au un conținut parțial cultural), care facilitează sau permit crearea,
producția și distribuția de produse culturale. Internetul este un instrument important pentru transmiterea, producția și
difuzarea de bunuri și servicii culturale și, prin urmare, este inclus în acest domeniu. Calculatoarele și echipamentele IT
sunt, de asemenea, incluse, deoarece acestea sunt instrumentele prin care se creează, se difuzează și se transmite
internetul și mijloacele prin care se generează numeroase medii interactive.”

O altă înțelegere a infrastructurii culturale face diferența între partea concretă (hard) și cea abstractă (soft). Prima categorie
implică în principiu clădiri și structuri precum teatrele, galeriile, studiourile, centrele de producție, muzeele sau arhivele.
Cealaltă se referă la informație, rețele de cunoaștere, programe de promovare, educație și dezvoltare a audienței. Această
diferențiere este utilizată în strategiile culturale de succes pe termen lung care au arătat că investițiile în infrastructura
culturală „hard” depind de investițiile în infrastructura culturală „soft”.3

De asemenea, un alt tip de infrastructură este cea digitală care include, conform Raportului Essnet Culture, programele soft,
paginile de internet și computerele și tehnologiile IT care sunt considerate echipamente și materiale suport transversale.4

Infrastructura culturală identificată în analizele următoare se referă la organizații/unități unde sunt localizate principalele
funcții/compartimente administrative și componentele importante ale activității culturale, fie ea de producție sau de distribuție.
În acest sens, au fost avute în vedere atât clădirile sau imobilele în care unitățile culturale analizate își desfășoară activitatea
(indiferent de regimul proprietății), cât și dotările cu echipamente culturale specifice sau tehnice. Acolo unde nu au fost date

3 John R. Bryson, „Arts, dance, cultural infrastructure, and city regeneration: Knowledge, audience development, networks, and conventions, and the
relocation of a Royal Ballet company from London to Birmingham”, in Norwegian Journal of Geography Vol. 61, 2007, p.100
4 ESSnet-CULTURE European Statistical System Network on Culture FINAL REPORT, p.319
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disponibile despre clădiri am luat în calcul numărul entităților care activează în sectoarele culturale și creative, pornind de la
premisa că orice entitate publică sau privată își desfășoară activitatea în minim un sediu, considerat parte din infrastructura
culturală.

Datele utilizate în această analiză provin din surse de date oficiale, enumerate în Anexă. Pentru așezămintele culturale din
mediul rural, galeriile de artă, respectiv librăriile și punctele de vânzare a cărții, INCFC a întreprins în ultimii ani proiecte de
documentare, colectare de date și inventariere în încercarea de a remedia carența de informații privitoare la aceste aspecte.
Analiza infrastructurii entităților publice din domeniul culturii are la bază date colectate de INCFC în 2021 prin aplicarea unui
chestionar reprezentanților instituțiilor publice de cultură.

Sectorul Carte și presă

Cartea este un bun cultural cu un comportament și un proces de producție complicat în jurul căreia s-au structurat deja, în mod
tradițional, organizații specializate care să sprijine achiziționarea drepturilor de autor, editarea, tipărirea și difuzarea. Fiind o
activitatea antreprenorială, ea ține cont de o piață, de concurență și de o sumă de tehnici de poziționare comerciale care
antrenează specializări și profesii distincte, dar și echipamente și spații de producție influențate de evoluția tehnologică. Toate
aceste organizații din jurul producției și, parțial, al difuzării sunt generatoare de profit. Editurile și tipografiile sunt într-un
proces continuu de dezvoltare și retehnologizare, din acest punct de vedere fiind mai importante deseori dotările decât clădirile
și spațiile destinate acestor activități. În ceea ce privește punctele de difuzare de carte - librăriile, problema a devenit mai
complicată de-a lungul timpului deoarece vânzarea de carte nu este atât de profitabilă încât să susțină spații de vânzare
exclusive. Cu câteva excepții, care se regăsesc în marile orașe, difuzarea de carte se face în spații improvizate sau în
combinație cu alte produse. Vânzarea online tinde să devină o practică tot mai extinsă.

Lanțul producției și difuzării de carte se oprește la funcția de prezervare pentru care statul este obligat să intervină prin
subvenționarea unor centre specializate (bibliotecile și/sau arhive) care facilitează și accesul necondiționat la acest bun cultural
esențial culturii și educației.

Datele existente privind sectorul de carte sunt incomplete și dificil de extras din alte statistici la nivel național, dar estimăm că
pe modelele de analiză propuse se vor putea face analize de profunzime în viitor.
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Conform Studiului privind Dinamica Editurilor și a Activității Editoriale din România 2017 au fost identificate 1.383 de edituri
considerate active pe baza unei liste de edituri active oferite de Biblioteca Națională a României – Centrul ISBN-ISSN-CIP.

Această listă este la ora actuală cea mai completă sursă de informații privind numărul de edituri active sau inactive de la nivel
național.

Librării și puncte de vânzare a cărților

 547 de librării și puncte de vânzare a cărții identificate prin platforma Google Maps (Sursa: Google Maps, Institutul
Național pentru Cercetare și Formare Culturală, 2021) dintre care 237 fac parte din lanțuri de librării

Graficul CP_1. Distribuția librăriilor în funcție de tipul localității
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Numărul de societăți comerciale cu activitate de tipărire a crescut în perioada 2015-2020, cu mențiunea că au fost incluse în
analize doar acelea care au valoarea activelor mai mare ca zero.

Graficul CP_2. Dinamica numărului de societăți comerciale cu activitate de tipărire și cu valoarea activelor imobilizate > 0 lei

Sectorul Biblioteci și Arhive

În privința dinamicii numărului de biblioteci, tendința generală a fost de scădere în ultimii 5 ani (tabelul 1), cu o scădere
semnificativă în cazul bibliotecilor comunale.

Tabelul 1. Dinamica numărului de elemente de infrastructură culturală 2015-2020

Tip element de infrastructură 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Biblioteci publice 2352 2304 2266 2207 2168 2034

Biblioteci publice municipale și orășenești 259 256 252 254 250 246
Biblioteci publice comunale 2052 2007 1973 1912 1877 1747

Graficul B_1. Dinamica numărului total de biblioteci (2015-2020)
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Peste jumătate dintre bibliotecile publice a căror reprezentanți au răspuns la chestionarul INCFC au la dispoziție pentru
activitatea pe care o desfășoară între 2 și 5 imobile, iar 30% își gestionează activitatea într-un imobil. Cele mai multe biblioteci
publice (58%) au la dispoziție o suprafață fizică totală de sub 1000 de metri pătrați, pentru desfășurarea activității sau pentru
depozitarea colecțiilor pe care le gestionează.

Graficul B2_1. Numărul de imobile (2020)
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Graficul B2_2. Suprafață totală a imobilelor (2020)

Raportat la numărul de săli de lectură pe care le dețin bibliotecile analizate, 39% dintre acestea pun la dispoziție publicului
între 2 și 5 săli de lectură, și peste un sfert (28%) oferă ca zonă pentru lectură un singur spațiu.

Graficul B2_3. Numărul de săli de lectură al bibliotecilor publice (2020)

Graficul B2_4. Număr de locuri disponibile în sălile de lectură - biblioteci (2020)
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Sectorul Patrimoniu cultural

Legea definește patrimoniul cultural național ca ansamblul bunurilor (indiferent de regimul de proprietate asupra acestora) care
reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor aflate în continuă evoluție. El cuprinde
toate elementele rezultate din interacțiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani și cei naturali.

1. Patrimoniul construit – clădiri cu valoare istorică, monumente și clădiri religioase, monumente publice și situri
arheologice prezervate. Institutul Național al Patrimoniului deține situații centralizate la nivel național în care acest
patrimoniu este identificat și clasat. Actualizarea acestor situații la nivel național se face însă periodic, la intervale
decise de comisiile de specialitate.

Conform Institutului National al Patrimoniului, în Lista monumentelor istorice publicată la nivelul anului 20155 erau înregistrate
30.147 de monumente istorice din care 24.304 erau monumente, 4.046 erau situri arheologice iar 1.797 erau așezări vechi.

Tabelul 2. Distribuția pe tipuri a monumentelor istorice
Monumente
istorice

% din total

Monumente 24304 81%
Situri 4046 13%
Așezări 1797 6%

5 Lista monumentelor istorice (LMI), http://patrimoniu.gov.ro/ro/ monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice, anexă la Ordinul ministrului culturii
nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice,
actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015
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Majoritatea monumentelor istorice sunt de categorie B și doar 30% dintre ele sunt monumente de categorie A, de importanță
națională.

Graficul P1_1. Distribuția monumentelor istorice din punct de vedere valoric

Graficul P1_2. Distribuția monumentelor istorice în funcție de categorii



11

2. Patrimoniul mobil – include toate obiectele de patrimoniu cu valoare certificată. „Bunurile Culturale aparținând
patrimoniului cultural național mobil fac parte, în funcție de importanța sau de semnificația lor istorică, arheologică,
documentară, etnografică, artistică, științifică și tehnică, literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică,
bibliofilă, cartografică și epigrafică, de vechimea, unicitatea sau raritatea lor, din:
- tezaurul patrimoniului cultural național mobil alcătuit din bunuri culturale de valoare excepțională pentru umanitate;
- fondul patrimoniului cultural național mobil alcătuit din bunuri culturale cu valoare deosebită pentru România.
Prin clasare, legea înțelege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac parte din cele două categorii
juridice ale patrimoniului cultural național mobil: tezaur și fond”6.

Clasarea se face pe baza unui raport de expertiză întocmit de experți sau specialiști acreditați de Comisia Națională a Muzeelor
și Colecțiilor. Clasarea are ca efect înscrierea bunurilor culturale mobile în Inventarul patrimoniului cultural național mobil, în
una dintre cele două categorii, tezaur sau fond.
Indiferent că sunt în proprietate publică sau privată ele pot fi expuse în muzee și colecții permanente sau temporare.
Majoritatea spațiilor cu destinație „muzeu” oferă săli de expunere și facilitează accesul publicului. Ele au fost preponderent în
grija și în finanțarea statului, deoarece funcția de prezervare/conservare este dificilă, nu produce profit și prin urmare, statul
este dator să intervină pentru protejarea memoriei culturale identitare. În ultimii ani însă în unele regiuni s-a creat și favorizat
apariția muzeelor private care pot suplini sau completa o ofertă publică deficitară.
Rețeaua de muzee și colecții publice la nivel național include 791 de muzee și colecții publice7, iar în perioada analizată se
evidențiază o creștere până in 2019 a numărului total de muzee publice și private. Acest număr total cuprinde atât numărul de
unități administrative cât și filialele și secțiile. Practic, în 2020 se observă o scădere cu 28 de unități a entităților muzeale care
au completat chestionarul CULT al Institutului Național de Statistică.

Graficul P1_3. Evoluția numărului total de muzee și colecțiile publice (2015-2020)

6 Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil instituie regimul juridic al bunurilor aparținând patrimoniului cultural
național mobil, ca parte a patrimoniului cultural național, și reglementează activitățile specifice de protejare a acestora
7 Definiția folosită de Institutul Național de Statistică este: Muzeul este instituția de cultură, de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, aflată
în serviciul societății, care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, comunică și expune, în scopul cunoașterii, educării sau recreerii, mărturii
materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane, precum și ale mediului înconjurător. Numărul total de muzee este format din
numărul de unități de bază la care se adaugă filialele și secțiile.
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Cele mai multe muzee care au raportat activitate în anul 2020 sunt entități de drept public (660 de unități reprezentând 87% din
total), doar 13% fiind entități de drept privat. De remarcat faptul că cele mai numeroase muzee private sunt cele de artă.

Graficul P1_4. Numărul de muzee în funcție de tipul instituției
și de forma de proprietate (2020)
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În ceea ce privește suprafața totală de expunere în cadrul muzeelor, aceasta s-a menținut în perioada 2015-2017, fiind urmată
de o perioadă de creștere în anii 2018-2019.
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Graficul P1_5. Evoluția suprafeței totale de expunere a muzeelor și colecțiilor publice în mp (inclusiv rezervații
naturale)

3. Patrimoniul imaterial – sau patrimoniul intangibil este expresia și practicile pe care indivizii, grupurile și comunitățile le
recunosc drept patrimoniu cultural. Acestea includ toate procesele și produsele dintr-un obicei particular care sunt
conservate și transferate de la o generație la alta. Unele dintre acestea sunt intangibile - festivaluri, meșteșuguri,
bucătării, abilități, muzică și chiar cântece - în timp ce altele sunt artefacte tangibile. Aceste culturi nu pot fi stocate în
muzeu, dar pot fi experimentate prin diverse vehicule culturale în spații ale instituțiilor publice sau în aer liber.
Din pricina naturii speciale, patrimoniul imaterial nu necesită infrastructură în adevăratul sens al termenului, dar are în
schimb nevoie de un cadru organizațional adecvat. Pentru acest tip de patrimoniu existența așezămintelor culturale
publice (cu precădere Centrele de prezervare a culturii tradiționale și Școlile populare de artă) este esențială.
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Sectorul Artele spectacolului

Acest sector se remarcă prin nevoia specială de infrastructură dedicată. Sălile de spectacol clasice presupun o clădire cu o
anumită arhitectură care să permită găzduirea unui număr echilibrat de spectatori, dar și a dotărilor sceno-tehnice elementare
pentru teatrul clasic: scenă cu laterale și turn înalt pentru ștăngi de lumini și decoruri, spații pentru cabine și servicii conexe de
scenă, sau spațiu pentru orchestră (în cazul operelor și operetelor). Circulațiile între tot personalul artistic și de scenă și
spectatori sunt reglementate foarte strict în acest tip de clădire, fiind la rândul lor separate pentru evitarea accidentelor. O
astfel de infrastructură pretențioasă se construiește și se întreține cu dificultate, de aceea efortul statului în ultimii ani a fost
să repare și modernizeze cât mai multe dintre aceste clădiri (unele monumente istorice clasate). Dotările lor sunt foarte adesea
depășite și ar avea nevoie de o retehnologizare, dar sumele prea mari care ar trebui alocate din bugetul statului, face dificilă
decizia autorităților.

Inițiativele private se îndreaptă mai mult spre producția de spectacol și mai puțin în direcția asumării unor construcții sau
amenajări de spații întrucât acești antreprenori se confruntă și așa cu efortul supraviețuirii propriilor organizații, costurile de
producție de spectacol neputând fi acoperite decât prin producții minimaliste, sau prin business-uri complementare.

Deși nu avem disponibile date la Institutul National de Statistică despre numărul de săli de spectacol, analiza dinamicii
numărului de locuri în instituțiile de spectacol evidențiază o creștere relativ constantă a numărului de locuri, explicabilă prin
dinamica de creștere a numărului de instituții de spectacol din perioada analizată.

După o scădere accentuată în anul 2016, numărul de instituțiilor de spectacol a crescut, datorită creșterii numărului altor tipuri
de unități culturale (centru cultural, cor, formație/trupă de dans, formație/trupă de divertisment, alte tipuri), dar în 2018 a
revenit tendința de scădere.

Graficul AS_1. Evoluția numărului total de instituții de spectacole și concerte (2015-2020)



16

Graficul AS_1. Dinamica numărului de locuri în sălile de spectacol (2005-2020)

Raportat la numărul de spații / săli de care dispun instituțiile de spectacol, cele mai multe au maximum două săli în care oferă
reprezentații. 19% dintre instituțiile de spectacol au peste trei săli. Majoritatea sălilor de spectacole au peste 200 de locuri
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pentru spectatori, iar aproximativ un sfert au până în 200 de locuri. Raportat la suprafața de care dispun instituțiile de
spectacol, jumătate dintre acestea au un efectiv de până în 500 de metri pătrați.

Graficul AS_2_1. Număr de spații /săli de spectacol

Graficul AS_2_2. Număr de locuri în sălile instituțiilor de spectacol
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Așezămintele culturale sunt elemente de infrastructură culturală din sistemul public ce nu pot fi încadrate preponderent într-
un anumit sector cultural sau în altul, deși majoritatea desfășoară activități specifice sectorului patrimoniului cultural sau
sectorului artelor spectacolului. Definiția din legea specială reunește mai multe tipuri de instituții publice cu profil mixt: Centre
de prezervare și conservare a artelor tradiționale, școli populare de artă, centre culturale cu activități diversificate care
reprezintă în unele localități, singurele locuri unde se valorifică o ofertă publică de cultură.

Atlasul culturii - așezămintele culturale în spațiul rural identifică la nivelul anului 2018 cele 6365 de cămine și case de cultură
de pe întreg teritoriul României, iar în 2020, INCFC a identificat 148 de așezăminte culturale cu personalitate juridică prin
analiza Listei Entităților Publice8 și coroborarea acesteia cu detaliile din regulamentele de organizare și funcționare ale acestor
instituții. Distribuția lor la nivel local este dezechilibrată, cu diferențe mari la nivelul județelor și a regiunilor de dezvoltare. În
spațiul rural regăsim mare parte din așezămintele culturale, dar acestea nu au personalitate juridică, în tip ce în spațiul urban
se regăsesc așezămintele cu personalitate juridică.

Sectorul Audio-vizual, Multimedia și Cinematografie

Audio-vizual și Publicitate

Sectorul audiovizual își desfășoară activitatea în mediul privat (în afară de Televiziunea și Radioul național). Activitățile
specifice de producție și difuzare necesită atât spații generoase, cât și dotări sofisticate și costisitoare. Evoluția infrastructurii
lor a fost spectaculoasă și cu puține excepții majoritatea jucătorilor importanți din acest sector și-au construit sau amenajat
spații care permit producerea sau găzduirea unor producții complexe. Fiind un domeniu puternic concurențial cu profituri
substanțiale, dotările și tehnologiile au devenit element de diferențiere semnificativ pentru acest sector.

Nu există date statistice accesibile cu privire la suprafețele, spațiile sau costurile dotărilor acestor operatori privați, dar
abundența de posturi, emisiuni și datele de audiență dau indicii că ele reprezintă numere semnificative în economia națională.
Un subdomeniu direct implicat în succesul acestui tip de activitate este Publicitatea care oferă constant clienți și suport pentru
timpul de difuzare gestionat. Practic, cele două tipuri de business trăiesc într-o simbioză care le potențează reciproc.

Cinematografie

8 Lista entităților publice, Ministerul Finanțelor, Sistemul Național de Raportare, https://tinyurl.com/2p85brvv

https://tinyurl.com/2p85brvv
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Sectorul Cinematografie cuprinde un sector de producție și unul de difuzare. În România, ambele segmente au nevoie de
susținere din partea statului întrucât atât costurile de producție cât și rețelele de difuzare necesită investiții substanțiale și nu
se pot baza doar pe beneficiile rezultate din consum. Din motive coroborate de evoluție tehnologică, pierderea sălilor de
cinematograf prin descentralizare și intrarea pe piață a unor difuzori de film comercial, numărul cinematografelor din România
a scăzut impresionant.

Graficul C1. Dinamica numărului cinematografelor 1990-2020

În perioada 2015-2019, numărul de cinematografe este în ușoară creștere, explicată de creșterea numărului cinematografelor de
tip multiplex.

Consumul de film face parte din practicile curente de popularizare culturală și a fost un bun motor de antrenare a consumului
de cultură în perioada comunistă. Din păcate, lipsa completă a acestei infrastructuri din unele localități a schimbat atât
dinamica de consum, cât și gustul publicului. În momentul de față, vizionarea producțiilor cinematografice s-a mutat în cea mai
mare parte, în online.

Arte vizuale

Artele vizuale necesită o infrastructură dedicată pentru producția propriu-zisă a lucrărilor (de factură extrem de diversă) iar
materialele folosite sunt la rândul lor semnificative financiar. Infrastructura necesară artiștilor din acest sector ar trebui să
cuprindă și ateliere dedicate, închiriate sau în proprietate personală, dar foarte puțini artiști își pot permite acest lux. Artistul
plastic își finanțează tot procesul de creație, producție și expunere, până la momentul la care reușește să-și vândă operele. În
mod similar, spațiile de expoziție (galerii dedicate sau ocazionale) sunt rare și sunt prea puțin timp la dispoziția creatorilor care
depind de notorietate pentru a-și vinde lucrările.
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Galeriile întreținute de stat au dispărut aproape complet după 1990 întrucât se aflau în grija autorităților locale care le-au
valorificat pentru alte scopuri neculturale.

În momentul de față doar unele muzee mai dețin spații de expunere pentru creația contemporană de arte vizuale, iar sectorul
este puternic afectat de lipsa de vizibilitate.

Alte elemente de infrastructură culturală din sistemul privat

Elementele de infrastructură culturală din sistemul privat includ, pe de o parte, sediul organizațiilor neguvernamentale și, pe de
altă parte, sediul societăților comerciale, întrucât se presupune că aceste sedii sunt de multe ori și locurile în care se produce,
se prezintă și se difuzează bunurile culturale produse de aceste organizații. În realitate, pentru unele dintre formele de cultură,
agenții privați fac apel la închirieri sau parteneriate pentru a beneficia de spații corespunzătoare.

Organizațiile neguvernamentale reprezintă elemente de infrastructură culturală din sistemul privat care, la fel ca în cazul
așezămintelor culturale, nu pot fi încadrate preponderent într-un sector cultural și creativ sau altul. În urma procesului de
colectare a datelor întreprins de INCFC au fost identificate în total 3.931 de organizații neguvernamentale care au beneficiat de
cel puțin o finanțare din fonduri nerambursabile (din domeniul cultural) pentru a desfășura un proiecte culturale, dar aceste
informații nu înseamnă că acele organizații au beneficiat și de o infrastructură sau dotări pe care să le dețină în exclusivitate.

Rezultatele arată că peste 80% dintre ONG-urile active identificate au sediul social în mediul urban, două treimi din total având
sediul social în municipii. În ceea ce privește dotările și echipamentele deținute, se remarcă procentul scăzut de ONG-uri care
dețin aparatură tehnică digitală și de specialitate sau mobilier, esențiale pentru activitatea culturală și pentru dezvoltarea pe
termen lung.
Nu există informații despre infrastructura specializată deținută de aceste organizații.

În cazul societăților comerciale nu deținem informații despre sediile acestora și nici despre dotările și echipamentele culturale,
însă valoarea activelor imobilizate ar putea reprezenta un indicator de infrastructură pentru acest tip de organizații, deși nu
este foarte clar dacă aceste sedii sunt folosite exclusiv în scop cultural.

În perioada 2016-2020, tendința a fost de creștere a numărului de firme din toate sectoarele culturale și creative. Creșterea a
fost mai accentuată în perioada 2016-2019.
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Graficul IP_1. Dinamica numărului de firme din cadrul sectoarelor culturale și creative (2016-2020)

După o perioadă de scădere sau stagnare în perioada 2015-2016, valorile activelor imobilizate au fost în creștere susținută
începând cu 2017 în toate Sectoarele Culturale și Creative. Cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Publicitate și Audio-
vizual și media, iar cele mai scăzute în Arhive și biblioteci, respectiv Patrimoniu cultural.
Graficul IP_2. Dinamica activelor imobilizate din cadrul sectoarelor culturale și creative (2015-2020)
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Concluzii
Dinamica generală a infrastructurii culturale în ultimii 15 ani a fost marcată de fluctuații atât pozitive, cât și negative ale
numărului de instituții publice de cultură, unele tipuri de instituții înregistrând scăderi considerabile (biblioteci, cinematografe,
așezăminte culturale), în timp ce altele au înregistrat creșteri dezordonate (muzee, instituții de spectacol). În mare parte din
sectoarele culturale și creative, elementele de infrastructură culturală se remarcă prin distribuții teritoriale inegale la nivel
regional și județean, cu diferențe majore între urban și rural. Acest lucru sugerează decalaje regionale și județene ale accesului
la cultură, ale susținerii domeniului cultural de către autoritățile publice locale, precum și ale dezvoltării societății civile.

Necesitățile în privința dotării și îmbunătățirii infrastructurii culturale reflectă deopotrivă o nevoie de elemente de bază – spații,
renovări, mobilier – precum și o orientare consolidată către dotarea cu elemente de infrastructură digitală și tehnică, fără de
care actul de cultură este impropriu în sec. XXI.

Infrastructură fizică – îmbunătățiri și dotări existente și necesare

În urma analizei chestionarelor la care au răspuns reprezentanții instituțiilor publice de cultură (instituții de spectacol,
biblioteci, muzee, așezăminte culturale), a rezultat că îmbunătățirile cele mai frecvent realizate în ultimii 5 ani au fost legate
de reparații curente și capitale, renovări interioare și exterioare, la care se adaugă procese de restaurare și conservare. În
privința îmbunătățirilor necesare, cel mai des a fost menționată nevoia de imobile / spații, renovări și reparații.

Dotările realizate în ultimii 5 ani în cadrul instituțiilor publice de cultură au inclus preponderent dotări IT și echipamente
electronice, precum și mobilier și aparatură tehnico-administrativă. Cea mai frecvent menționată este nevoia de investire în
spațiul instituțiilor și în dotările tehnico-administrative. Se remarcă la acest capitol elementele de infrastructură culturală din
sectorul Artele spectacolului pentru care prioritare sunt dotările sceno-tehnice, precum și situația din așezămintele culturale
pentru care sunt necesare dotările artistice precum instrumentele muzicale și costumele populare.
În privința infrastructurii digitale, răspunsurile reprezentanților instituțiilor de cultură au subliniat necesitatea dotărilor IT, a
achiziției de software și licențe, precum și a echipamentului de telecomunicație.
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Remedierea problemelor identificate în privința infrastructurii culturale poate începe printr-o abordare integrată de cercetare-
dezvoltare la nivel național, astfel încât orice intervenție sau inițiativă să poată fi fundamentată și planificată proporțional, pe
baza unor date statistice concrete. În același timp, este necesară atenție sporită acordată elementelor de infrastructură aflate
pe o tendință negativă accentuată.

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI
 Existența unei rețele moștenite de infrastructură publică de cultură la nivel de județ în cazul muzeelor, al bibliotecilor

județene, instituțiilor de spectacole și concerte
 Potențial de utilizare a infrastructurii în cadrul politicilor și strategiilor de dezvoltare locală, regională și națională
 Gradul ridicat de răspândire la nivel de unitate teritorial administrativă a clădirilor cu funcție de cămin cultural din

mediul rural.
 Creșterea constantă a activelor imobilizate ale societăților comerciale din Sectoarele Culturale și Creative.
 Existența unei platforme cu informație publică referitoare la infrastructura culturală (culturadata/interactiv)

PUNCTE SLABE
• Lipsa datelor privind infrastructura publică și privată (infrastructura culturală și dotările nu sunt inventariate și nu

sunt publice)
• Lipsa unor elemente de infrastructură culturală de bază la nivelul unor localități rurale și din mediul mic urban
• O mare parte a infrastructurii culturale este învechită și neadecvată
• Nivel insuficient de finanțare pentru crearea de noi infrastructurii culturale sau îmbunătățirea celor existente, în raport

cu nevoile acumulate
• Intervenții izolate și punctuale la nivelul infrastructurii fără continuitate în timp și fără o strategie de dezvoltare la

nivelul anumitor localități sau regiuni de dezvoltare.
• Neutilizarea clădirilor cu funcție de cămin cultural pentru activități culturale.
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OPORTUNITĂȚI
 Existența unor fonduri pentru infrastructură culturală la nivelul UE și la nivel național (cf documentelor programatice care

se regăsesc în Sinteza cadrului strategic european și național)
 Presiunea publică pentru protejarea și prezervarea patrimoniului construit și mobil dar și dezvoltarea și

refuncționalizarea unor clădiri de patrimoniu
 Schimbarea atitudinii autorităților locale față de domeniu (apariția strategiilor locale pentru dezvoltarea infrastructurii

culturale).
 Presiunea publică pentru recunoașterea intervențiilor culturale private.
 Creșterea numărului de acțiuni culturale în interes comunitar.
 Instrumente de finanțare a infrastructurii la nivel european și național.

AMENINȚĂRI
• Management inabil și proastă administrare la nivelul instituțiilor și organizațiilor culturale din teritoriu
• Pierderea unor clădiri cu destinație culturală prin retrocedări
• Continuarea scăderii numărului de biblioteci publice și pierderea personalității juridice a instituțiilor cu statut de

așezăminte culturale din mediul rural.
• Continuarea practicilor de pierdere a patrimoniului și infrastructurii culturale în avantajul schimbării destinației

clădirilor alocate tradițional domeniului cultural.
• Degradarea elementelor de infrastructură culturală prin lipsa inițiativelor de renovare a acestor spații.
• Bugete locale incapabile să susțină și să dezvolte infrastructura culturală.
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Rezultatele detaliate ale Analizei funcționale a sectorului cultural se regăsesc în materialul integral realizat ca livrabil în
proiectul Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural, cod MySMIS129541/ cod SIPOCA 709, finanțat din Fondul Social

European, prin „Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”.
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