


Barometrul Cultural este o cercetare sociologică proiectată şi realizată 
de către Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii şi finanţată 
de către Ministerul Culturii având ca scop descrierea şi analiza 
peisajului consumului cultural din Romania, atât la nivel de 
infrastructură, cât şi la nivel de comportamente individuale. Prima 
cercetare de acest fel a fost realizată în anul 2005,  Barometrul Cultural 
2006 reprezentând o continuare a acesteia şi fiind realizat de către 
CSCDC, impreună cu Metromedia Transilvania, în lunile noiembrie şi 
decembrie 2006. Cercetarea constă dintr-un sondaj reprezentativ la 
nivel naţional pentru populaţia de peste 15 ani, pe un eşantion de 1485 
de subiecţi, marja de eroare fiind de +/- 2,9%. Miza acestui studiu este 
multiplă. În primul rând s-a urmărit identificarea unor zone critice ale 
consumului cultural, demers util pentru fundamentarea unor politici 
relevante din punct de vedere social şi cultural. 

Mize şi scopuri ale studiului Barometrul de consum cultural -
2006



Situaţia infrastructurii publice culturale, în general, aşa cum o 
percep respondenţii
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Diferenţele regionale de infrastructură culturală ( bazate pe scorurile generale pentru infrastructură-o medie a răspunsurilor 
înregistrate).



Nevoile populaţiei în ceea ce priveşte infrastructura publică: „Va este 
necesar/ă...?

Populaţia percepe utilitatea  punctelor de distribuţie a bunurilor culturale şi 
utilitatea instiţiilor de cultură. Acesta contrazice perceptia, întâlnită adesea la 
nivelui discursului public despre instituţiile culturale, că acestea sînt o 
„povară” şi o „marfă” nevandabilă.
Criteriul „utilităţii culturale imediate”(nevoia de a citi presa, nevoia de a copia 
acte, nevoia de rechizite pentru copii etc) este cel mai puternic. 
Punctele de distribuţie a culturii scrise (chioşcuri de distribuire a presei, librării, 
biblioteci) sînt cerute de populaţie. Acest lucru infirma percepţia că internetul 
înlocuieşte tiparul. 
81,2% dintre cei care s-au declarat utilizatori de internet au apreciat ca necesare 
„chioşcurile”, 78,8% „librăriile” şi 70,5% „bibliotecile”.



Infrastructura cultural domestică

Consumul privat de bunuri culturale este în continuare dominat de „televizor” şi 
„radio”. De asemenea, se observă şi un acces ridicat la o informaţie tv diversă, fapt 
surpris de accesul crescut la „cablu tv”.
Calculatoarele au căpătat o pondere însemnată între elementele de 
infrastructură culturală domestică, una din trei persoane avînd acces la astfel de 
bunuri, fapt ce semnifică întegrarea utilizării calculatoarelor în practicile 
cotidiene.
Internetul este folosit pentru „lectura ziarelor” (18% dintre utilizatori), „verificarea poştei electronice” (16% dintre 
utilizatori), „socializare” (14% dintre utilizatori),  „informare” (12% dintre utilizatori), „descărcare de filme” (12% 
dintre utilizatori). Internetul pare să fie folosit mai degrabă în scopuri interactionale („poştă electronică” şi 
„socializare”) şi mai puţin în scopuri de informare sau de divertisment.

În medie, o familie în România 
cheltuieşte 450 000 ROL lunar pentru 
cultură. 
Cel mai mult, răspunsurile se 
grupează în jurul valorilor (40,5 % au 
refuzat să răspundă la această 
întrebare):

o 0 ROL/ lună (11%); 
o 100 000 ROL /lună (6%); 
o 250 000 ROL/ lună (5%);
o 300 000 ROL /lună (5,2%); 
o 500 000 ROL / lună şi 1 milion 

ROL/ lună (7,5% şi, respectiv, 
5,3%).

o Restul valorilor au sub 1 procent 
alocat fiecare.
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Analiza distribuţiei capitalului cultural 
(gradul de “culturalizare” a populaţiei)

În analiza „capitalului cultural” pot intra mai multe variabile: nivelul de 
educaţie al subiecţilor, preferinţele de consum, comportamentul de consum 
(frecvenţa achiziţiilor, a vizitelor la un obiectiv de interes cultural etc.) şi 
testul de notorietate. 

Gradul de “culturalizare” la populaţia totală chestionată

Scorul de 
„culturalizare”

Populaţia 
totală %

0 12.6
1 10.8
2 6.8
3 5.6
4 4.8
5 5.2
6 4.5
7 3.6
8 4.6
9 4.3

10 5.1
11 7.3

REFUZURI 24.9

Total 100

Pe o scală de la 0 la 11, „capitalul 
cultural” are valoare medie de 4.6.
Distribuţia are extrema minimă 
(„capital cultural” „0”) cu cele mai 
multe răspunsuri.
Distribuţia scade la mijlocul valorilor 
pentru ca apoi să aibă o creştere 
relativă. 
Ar fi de concluzionat că în România 
există un clivaj al categoriilor de 
populaţie după „capitalul cultural”:
•Avem populaţie „ignorantă”, 35% din 
respondenţi având un scor de maxim 3 
puncte.
•Populaţie „cultă”, 22% avînd valori 
peste 8. 
•Clasa culturală de „mijloc” cuprinde 
aproximativ 18% dintre respondenţi.



Preferinţe de consum şi profile ale unor consumatori

Portret statistic pentru cei care au cumpărat peste 20 de cărţi:

•Aceştia sunt de la oraş, cu venit mediu, dar din 
gospodării cu venit ridicat, ştiu limbi străine, sunt 
mai degrabă bărbaţi, cu vârstă medie sau ridicată.

•Nu se uită la ştiri şi la talk-showuri, dar se uită la alte 
emisiuni. Folosesc PC-ul şi Internetul în mod regulat.
Portret statistic pentru cei care au cumpărat între 10 şi 20 de 
cărţi:

•Aceştia sunt de la oraş, cu venit mediu, provin din 
gospodării cu venit mediu, ştiu limba engleză, de 
vârstă medie sau tineri.

•Se uită la ştiri şi la talk-showuri, la filme, dar se uită şi la 
alte emisiuni. Folosesc PC-ul şi Internetul în mod regulat.
Portret statistic al celor care au cumpărat între 1 şi 10 cărţi:

•Aceştia sînt din oraşe medii sau mici, cu venit 
mediu sau redus, cu familii mari, de vârstă medie 
sau tineri. Se uită mult la televizor, şi preferă filmele 
documentare.

Surprinzător, poate, nivelul de educaţie nu a fost o variabilă 
predictor cu semnificaţie statistică pentru numărul de 
achiziţii de cărţi în ultimul an.



Preferinţe de consum şi profile ale unor consumatori

La fel ca anul trecut, cele mai preferate cărţi sînt:
(1) Cele de dragoste; (2) Cele de aventură; (3) Poliţiste; (4) Clasicii români; (5) Romanele istorice;
(6) Clasicii internaţionali; (7) Science-fiction.

35% au declarat că nu citesc literatură. Rămâne preponderentă literatura „de consum” (reunim sub 
această umbrelă romanul de dragoste, pe cel de aventură şi literatura poliţistă) cu peste jumătate din 
opţiuni.



Preferinţe de consum şi profile ale unor consumatori

Preferinţele muzicale se menţin în ordinea de anul trecut. Cei mai mulţi preferă muzica populară, apoi uşoară românească, urmează 
manelele, muzica uşoară străină şi muzica pop străină. Procentele din populaţie care preferă un tip de muzică sau altul sînt prezentate 
alăturat. Profilul celui care preferă muzica populară include şi persoane din mediul rural, dar şi din urban, persoane cu venit ridicat, dar şi 
cu venit scăzut etc.



Preferinţe de consum şi profile ale unor consumatori

O listă a filmelor preferate de cei mai mulţi se prezintă după cum apare în gfigura alăturată. În ce priveşte această ordine, ea nu s-a 
schimbat cu mult faţă de cea prezentată în Barometrul de consum cultural 2005.
Populaţia pare interesată de filme comerciale (comedii, poliţiste, romantice).

Trebuie remarcat că aproximativ 1 din 10 cetăţeni se declară interesaţi de filme documentare şi istorice, genuri cu conţinut cultural 
ridicat.



Turism cultural

90%  dintre cei care pleacă în concediu, aleg locaţiile în ţară şi nu în străinătate! 
O întrebare a fost dacă respondenţii au mers la teatru, la discotecă, la restaurant etc. A fost cu răspunsuri multiple. Ordinea frecventării 
acestor destinaţii este prezentată alăturat. 
O treime preferă fie spectacolele de teatru, fie pe cele de divertisment şi abia unul din cinci preferă cinematograful.

In vacanţă / concediu aţi fost 
la....

Procent răspunsuri ale 
celor care au fost in 

concediu
(nu din populaţie)

Restaurant 54.52
Internet cafe / sală de jocuri 45.32

Balci, circ 44.11
Supermarket, cumpărături 
diverse, magazine

43.97

Cofetarie, cafenea, bar 41.06
Parc de distracţie 41.05
Piaţă agroalimentară, tîrg 40.27
Jocuri de noroc 39.72
Teatru 38.10
Spectacol 37.30
Sală de sport (Fitness) 34.03
Restaurant cu specific 26.45
Cinema 21.82
Discoteca, club 19.53
Stadion 9.49
Festival 6.87
Piscină, saună 3.64



Concluzii

• Este nevoie de infrastructură pentru cultura scrisă.
• Consumul privat de bunuri culturale este în continuare dominat de „televizor” şi 
„radio”. De asemenea, se observă şi un acces ridicat la o informaţie tv diversă, fapt 
surpris de accesul crescut la „cablu tv”.
• Calculatoarele au căpătat o pondere însemnată între elementele de infrastructură 
culturală domestică, una din trei persoane avînd acces la astfel de bunuri, fapt ce 
semnifică întegrarea utilizării calculatoarelor în practicile cotidiene. De asemenea, 
muzica simfonică (larg cunoscută sub eticheta de „clasică”) îşi defineşte un public 
cu opinii cristalizate.
• Există un clivaj destul de mare între cunoscătorii de elită (aproape jumatate din 
locuitorii oraşelor mari şi foarte mari) şi cei mai puţin cunosctori. O „clasă 
mijlocie” culturală încă nu e formată consistent.
• Românii încă preferă ştirile şi filmele la TV. Probabil că cercul ofertei şi cererii 
de emisiuni TV se autoalimentează. 
• Peste 90% dintre respondenţi şi-au petrecut concediul în ţară. În mare parte au 
fost la o locaţie turistică din ţară (mare, munte), la rude sau la ţară. Românii 
călătoresc cu familia, cel mai adesea şi se pregătesc pentru acesta cu 2-3 luni 
înainte de concediu. O treime preferă fie spectacolele de teatru, fie pe cele de 
divertisment şi abia unul din cinci preferă cinematograful. Observăm un interes 
orientat preponderent spre situri istorice şi spre lăcaşuri religioase.
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