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După cel de-al Doilea Război Mondial, sistemul artelor spectacolului din întreaga Europă
Centrală și de Est a fost proiectat după modelul sovietic: o rețea amplă de teatre,
opere, filarmonici de repertoriu etc., aflate sub administrarea statului, cu spații/sedii
și companii permanente, cu un control strict asupra instituțiilor și a școlilor de arte,
care urmau să asigure forța de muncă pentru aceste instituții. După mai mult de două
decenii de la căderea Cortinei de Fier, abordarea centrată pe instituții – cu instituțiile
publice din domeniul artelor spectacolului ca principali actori ai sectorului, spre care sunt
direcționate majoritatea fondurilor publice, și cu un cadru legislativ și fiscal conceput
în general pentru instituțiile permanente subvenționate – continuă să domine regiunea.
Această abordare este considerată, de asemenea, propice continuității, creativității și
profesionalizării artistice și ca oferind un serviciu public consistent. După entuziasmul
inițial pentru strategiile orientate spre piață (care ajungeau, în unele cazuri, până la ideea
unei privatizări generale a instituțiilor de spectacol), statele din regiune au optat până la
urmă să sprijine și să reglementeze un model de tip keynesian, alcătuit din trei sectoare:
sectorul public (instituții publice, subvenționate conform diferitor strategii), sectorul
intermediar (așa-numita societate civilă, organizațiile non-profit, cu fonduri mixte –
sponsorizări private și granturi sau subvenții publice) și sectorul privat (industriile creative
și culturale, companiile pro-profit). Sectorul privat din domeniul artelor spectacolului din
toate cele trei țări din regiune (Estonia, Polonia și România), care vor servi drept modele
de comparație în analiza care urmează, este slab dezvoltat. Sectorul public, însă, este
dominant, cu un sector intermediar în continuă dezvoltare, sprijinit prin intermediul unei
diversități de programe de finanțare publică.
Nivelul înalt de implicare publică (a statului) în sectorul artelor spectacolului nu este
specific Europei de Est, ci țărilor din Uniunea Europeană în general, ca urmare a unei
abordări dezvoltate după cel de-al Doilea Război Mondial. Scopul sprijinului oferit de
stat pentru sectorul artelor spectacolului în Europa are legătură cu: accesibilitatea
economică (muzica clasică, opera, opereta, dansul și teatrul sunt cele mai scumpe
forme artistice); diversitatea artistică (existența unei mari varietăți de abordări și
limbaje artistice, indiferent de succesul de piață de moment); standarde mai ridicate
de producție; și capacități crescute de inserție profesională (un factor socio-economic
care ia în considerare caracterul neregulat al activității în domeniul artelor spectacolului).
În plus, prin intermediul sprijinului financiar, sub formă de subvenții, este garantată
predictibilitatea ofertei artistice și a stabilității profesionale.
Sprijinul financiar direct – prin subvenții și/sau granturi – este doar unul dintre
instrumentele pe care statele europene le folosesc pentru crearea posibilităților de
dezvoltare și accesibilitate atât pentru creatori, cât și pentru public. Alte instrumente
folosite sunt: creditele sau deducerile fiscale (atât pentru producători, investitori, sponsori,
cât și pentru lucrătorii din domeniul cultural), reglementarea condițiilor de muncă și a
cadrelor pentru mobilitate, educația și instruirea, și politicile publice adecvate. De-a lungul
timpului, statele europene și Comisia Europeană au depus eforturi în vederea conceperii
unor politici culturale orientate spre accesibilitate și incluziune, promovarea diversității
culturale, cooperare și mobilitate, descentralizare și abordări trans-sectoriale. Politicile
culturale sunt, în sine, orientate spre condițiile de dezvoltare a producției și a participării
culturale, în conformitate cu obiectivele publice stabilite – inclusiv cele inter-sectoriale,
cum ar fi coeziunea socială, dezvoltarea durabilă, creșterea economică, ocuparea forței
de muncă, instruirea și reconversia profesională, al căror scop este înțelegerea culturii nu
ca un consumator de fonduri publice, ci ca un producător de valoare adăugată și ca un
factor de dezvoltare economică și socială. Trebuie să menționăm faptul că, în general, în
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documentele de politici publice, de nivel național și comunitar, se recomandă prudență în
aplicarea mecanică a logicii strict economice la domeniul cultural (a se vedea Strategia
Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030), din
moment ce cultura este considerată ca având o valoare care îi depășește propriul
domeniu, ca parte a dinamicii trans-sectoriale. O abordare a culturii devenită generală
în Europa de Est, după un entuziasm inițial pentru liberalizare și privatizare, și care s-a
răspândit în regiu-ne (inclusiv în Federația Rusă), a avut, de asemenea, un impact asupra
domeniului dat.
Sistemul cultural – și sistemul artelor spectacolului în mod special – este, de fapt, întrun proces constant de restructurare după modele prin care sunt luate în considerare, pe
de o parte, schimbările practicilor sociale și ale tehnologiei, iar pe de altă parte, echilibrul
dintre implicarea statului și inițiativa privată, nevoile sociale și cerințele pieței.
În funcție de forma implicării statului în domeniul culturii, ce funcționează în Europa și
America de Nord postbelică, și de modul în care diferite tipuri de state sociale (liberale/
laissez-faire, conservatoare și social-democrate) pun accentul pe diferitele niveluri de
decomodificare (libertatea individuală și colectivă față de constrângerile pieței), există
diferite tipologii de politici culturale.
Înainte de căderea Cortinei de Fier, Chartrand și McCaughey (1989) au propus patru
modele pentru implicarea statului: statul facilitator, statul patron, statul arhitect și
statul inginer. Modelul de stat facilitator (SUA) presupune sprijin direct minim din partea
statului și încurajarea sprijinului privat prin stimulente fiscale și granturi. Modelul de stat
patron (MB) implică finanțarea directă, dar nu sub formă de subvenție, factorii de decizie
politică nefiind implicați în procesul de alocare a fondurilor, de care se ocupă organisme
independente pe baza principiului autonomiei decizionale. Statul arhitect (Franța)
dezvoltă el însuși domeniul cultural, fără a-l face, totuși, dependent de scopurile politice,
în timp ce statul inginer (URSS și blocul sovietic) folosește cultura drept un instrument
în mâinile statului. Tipologia implicării statului este orientată spre producătorii de cultură,
în timp ce modelul de politici ale statului social urmărește beneficiarii culturii. Totuși, nici
una dintre aceste tipologii nu se aplică ca atare în cazul statelor din fostul bloc sovietic.
Nici una dintre ele nu a avut o tranziție deplină de la condiția de stat inginer cu o aparentă
poziție social-democrată, însă toate au trecut printr-o etapă de laissez-faire în cadrul
unui model mixt de stat arhitect/inginer. În timpul de față, aceste modele se confruntă
cu provocarea unei participări tot mai scăzute.
Potrivit sondajului comisionat în anul 20131 de Direcția Generală Educație și Cultură a
Comisiei Europene, pentru prima oară după izbucnirea crizei economice din anul 2007, „a
existat un declin general al participării la majoritatea activităților culturale”. S-a dovedit
că unul dintre motivele importante pentru lipsa participării la activități culturale în țările
sudice (Italia, Grecia) și estice (România, Ungaria, Bulgaria) este costul participării. Pe de
o parte, în ediția specială nr. 399 a Eurobarometrului se menționează că, în România,
motivul principal pentru care oamenii nu merg la un spectacol de balet, dans, operă sau
teatru este lipsa opțiunilor, în timp ce în restul Europei nu o fac, în primul rând, din lipsă
de interes. În țările nordice se înregistrează cea mai înaltă rată de activitate culturală în
rândul cetățenilor, corelată cu rolul artelor în cultura socială, accesul la practici artistice de
la vârste timpurii (folosirea artelor în practicile educaționale) și factorii socio-demografici,
cum ar fi studiile și venitul personal. Potrivit sondajului realizat în anul 2013, la nivel
european, „vârsta, studiile, profesia și capacitatea de a plăti facturile – toate sunt legate
1 Ediția specială nr. 399 a Eurobarometrului privind accesul și participarea la evenimente culturale,
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf.
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într-o oarecare măsură de participarea la activități culturale”. Această concluzie reflectă
și participarea populației la evenimentele artelor spectacolului în Estonia, România și
Polonia, Estonia având standarde de viață mai ridicate, un nivel mai scăzut al inegalității
sociale și un procent mai mare al persoanelor cu studii superioare (38,9% față de 32,7%
în Polonia și 19,6% în România, cu o medie a UE-28 de 32,6%, în rândul populației cu
vârstă cuprinsă între 25-54 ani – grupul de vârstă cel mai susceptibil de a participa sau
de a se implica în spectacole live). În timp ce nivelul de participare în Estonia este foarte
ridicat – 53%, atât România, cât și Polonia se situează sub media europeană: 35% în
Polonia și 26% în România. Având în vedere că, în anul 2015, în Estonia, au avut loc 1,3
milioane de vizite (bilete vândute) la evenimentele de spectacol, pentru o populație de 1,2
milioane, diferența dintre cele trei țări reflectă, de asemenea, frecvența participării.
Descentralizarea – definită, în general, ca transfer al gestionării directe a sectorului
(cultural) de la administrația publică centrală către nivelurile administrative regionale/
locale inferioare, împreună cu atribuțiile de planificare, de luare a deciziilor, de reglementare
(în limitele mandatului lor) și de management – s-a manifestat sub diferite forme atât
în Polonia și România (la fel ca și în alte țări mai mari din regiune), cât și în Estonia (în
mare parte descentralizată doar la nivel geografic și cultural). Principalul motiv pare să
fie dimensiunea – din motive evidente, țările mici tind să fie mai centralizate politic și
fiscal, iar nivelul de descentralizare depinde și de nivelul de urbanizare și de dezvoltare
economică.
În abordarea academică (a se vedea Kawashima, 2004), descentralizarea în domeniul
cultural este analizată din punct de vedere cultural (politicile care derivă din diferențele
culturale și socio-economice locale), politic (atribuții de decizie la nivel local) și fiscal
(alocarea cheltuielilor publice) – descentralizarea culturală fiind potențial independentă
de cea politică și fiscală, cum este în cazul României.
Cultura României este foarte descentralizată fiscal și politic (proces care a început la
mijlocul anilor 1990), dar continuă să existe șase teatre dramatice (cinci naționale, dintre
care unul prezintă spectacole atât în limba română, cât și în limba maghiară, iar altul – în
limba maghiară; un teatru doar se numește național – ca formă de recunoaștere a valorii
sale artistice, dar depinde de autoritățile locale), cinci opere, o operetă, Filarmonica din
București, un cor de cameră și Centrul Național al Dansului București (singura instituție
dedicată dansului contemporan), aflate sub autoritatea Ministerului Culturii. O încercare
de a trece toate instituțiile de spectacol, cu excepția Teatrului Național București și a
Operei Naționale București, în administrarea autorităților locale a eșuat din cauza opoziției
venite atât din partea managerilor, cât și din partea autorităților locale, primii avertizând
asupra riscului imixtiunii politice la nivel local, iar ultimii invocând povara financiară
excesivă, în special în cazul operelor (toate autoritățile în cauză erau deja responsabile
de o serie de alte instituții de spectacol). Percepția unui risc de politizare are legătură
cu o problemă discutată în mod constant în domeniul instituțiilor publice din România –
descentralizarea politică și fiscală într-o țară predispusă la practici incorecte și nepotism,
cu grade diferite de dezvoltare socio-economică, nu a condus la prosperitatea automată
a culturii (autoritățile locale sunt în măsură să controleze în mod direct activitatea unei
instituții prin subvenții – prin care pot limita finanțarea unui teatru administrat de un
conducător „neprietenos” – și prin controlul concursurilor de management).
Pe de o parte, datorită autonomiei în management (a se vede mai jos capitolul privind
modelele de management din România, Estonia și Polonia), instituțiile publice din România
au putut să-și conceapă strategia artistică conform culturii locale (o descentralizare
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culturală cel mai vizibilă în orașele multi-etnice), rezultatul direct al unei politici culturale
prin care subvențiile nu conduc la standardizare (Estonia și Polonia au politici similare).
În Polonia, descentralizarea s-a încheiat în mod oficial în anul 1999, după un proces lung și
chinuitor, care a trecut prin diferite etape și modele. Într-o primă etapă, mai ales instituțiile
artistice deficitare și prost dotate au fost transferate în subordinea autorităților locale.
În cele din urmă, doar trei instituții au rămas sub autoritatea Ministerului Culturii (Teatrul
Național din Varșovia, Teatrul Național Stary din Cracovia și Teatrul Mare–Opera Națională
din Varșovia) (a se vedea Compendium: Poland; EEPAP Report: Poland [Compendiu:
Polonia; Raportul EEPAP: Polonia], p. 246-247).
Una dintre ideile pe care Ministerul Culturii din Polonia a propus-o la începutul anilor ’90,
înainte ca descentralizarea administrativă să devină o precondiție a UE, a fost clasificarea
în trei grupe a instituțiilor de spectacol: unele teatre ar fi primit 100% din subvențiile de
stat pe care le primeau la momentul clasificării, altele ar fi primit 50-70% din subvențiile
respective, iar restul (instituții aflate sub administrația locală) s-ar fi bazat, în principal, pe
fonduri locale. În cadrul acestei clasificări s-ar fi luat în considerare potențialul artistic,
localizarea (statul sprijinind teatrele din zonele sensibile în conformitate cu politica
națională, cum ar fi partea de Est a Poloniei, sau regiuni defavorizate din punct de vedere
cultural) și situația socială și financiară a instituției. Scopul clasificării a fost de a ușura
povara bugetului de stat, de a implica autoritățile locale în procesul de administrare și
de finanțare a culturii locale și de a concentra mai bine subvențiile de la nivel național
pe obiective ale politicii culturale naționale, cum ar fi sprijinirea marelui repertoriu clasic.
După proteste în mass-media și în rândul managerilor de teatru, Guvernul polonez a
renunțat la idee și se consideră că, în mare parte, scopurile clasificării au fost mult mai
bine atinse prin descentralizare (a se vedea Raportul EEPAP: Polonia, p. 250).
În Polonia, mai multe instituții de spectacol se află în prezent sub autoritate dublă –
fie locală și regională, fie locală/regională și națională–, după ce Ministerul Culturii și
Patrimoniului Național a semnat, în 2005, un acord cu privire la cofinanțarea instituțiilor
relevante la nivel național – un model în prezent imposibil din punct de vedere legal pentru
România, din cauza modelului de descentralizare aplicat.
Din punct de vedere geografic, Estonia are un sistem descentralizat al artelor
spectacolului: pe lângă teatrele din capitala Tallinn, 5 din 14 regiuni au, de asemenea,
teatre subvenționate de stat, iar toți cetățenii au acces la evenimente de spectacol pe
o rază de 50 km (fapt care se datorează atât dimensiunii mici a țării, cât și susținerii din
partea statului a turneelor regulate în zonele rurale).
Instituțiile publice de spectacol din Estonia (cu excepția Operei Naționale, care
funcționează în conformitate cu propriul cadru legal dedicat) sunt, de obicei, organizate
ca fundații fondate de stat sau cu participarea statului sau a administrației publice locale,
principalul motiv pentru această formă de organizare juridică fiind faptul că instituțiile
de spectacol pot, astfel, să-și gestioneze bunurile imobiliare. În legea specială (Legea
privind instituțiile de spectacol, 2003, ultima versiune fiind în vigoare din anul 2015)
este lăsată deschisă posibilitatea de organizare sub formă de fundații, instituții publice
locale sau naționale (există opt fundații publice și două teatre municipale). Modelul
instituțiilor de spectacol ca fundații de stat este departe de a fi unic în Estonia, dacă
e să ne referim la întreaga UE (acesta fiind un model general și pentru Italia), însă nu
este comun pentru Polonia și România: în primul caz, statul sau administrația publică
locală are posibilitatea legală să intre într-un parteneriat permanent cu o organizație
non-profit și să o subvenționeze (cum se întâmplă în cazul Festivalului Internațional de
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Teatru „Shakespeare” de la Gdańsk), iar în al doilea caz, această posibilitate este interzisă
prin lege.
De asemenea, spre deosebire de România sau Polonia, sistemul de subvenționare în
Estonia în sectorul artelor spectacolului se bazează, în general, pe numărul de spectatori,
dar prevederile legale s-au schimbat de-a lungul timpului. În prima etapă (până în anul
2003), singurul criteriu, pe lângă numărul de spectatori, era „valoarea artistică, națională și
culturală”, evaluată de personalul administrativ al Ministerului Culturii (împreună cu faptul
că directorii fundațiilor de stat nu făceau și nu fac obiectul unui plan de management și
al unor obiective de management stabilite, acest lucru a dus la evaluări foarte subiective
ale activității teatrelor).
Până în anul 2014 (când a fost adoptată o nouă Strategie culturală națională pentru anii
2014-2020), principalele obiective ale politicii în domeniul artelor spectacolului au fost
păstrarea numărului de spectatori la cel puțin 800 000 de bilete pe an, subvenționarea
tuturor instituțiilor de spectacol, indiferent de statutul juridic al acestora, păstrarea
prețului biletelor la 1% din salariul mediu la nivel național și asigurarea a 1-1,5% din bugetul
pentru artele spectacolului pentru turnee în zonele rurale (Elementele funda-mentale
ale politicii culturale naționale estoniene, 1998). Punând accentul pe aspecte „obiective”
și cantitative, se neglija realitatea conform căreia subvenția era calculată în raport cu
fracțiunea disponibilă din bugetul de stat, alocată în acest scop, și nu în raport cu nevoile
reale ale instituțiilor (indiferent de cât de mult depășea o instituție pragul numărului de
spectatori, subvenția era limitată la banii publici disponibili).
Prin modificările aduse în anul 2003 la Legea privind instituțiile de spectacol, au fost
introduse atât variabile ale alocațiilor pentru colaboratorii cu renume și ale altor cheltuieli
legate de salarii și de întreținerea spațiilor instituțiilor, cât și o formulă de calcul a prețului
estimat pentru un bilet (în funcție de amplasarea instituției, venitul mediu al spectatorilor,
potrivit serviciului de statistică din Estonia, și principalele grupuri țintă).
În prezent, subvențiile sunt acordate anual, prin acorduri de finanțare semnate pe un
termen de trei ani, „în baza numărului de vizitatori și al noilor producții sau programe de
concerte comandate de Ministerul Culturii, precum și în baza costurilor suportate pentru
deservirea acestora – costuri care decurg din remunerarea angajaților și din gestionarea
proprietății”. O atenție deosebită în acest sens este acordată „importanței culturale
regionale și naționale” a instituțiilor municipale și private care solicită o subvenție din
partea statului (Legea privind instituțiile de spectacol, 2014). Comitetul, care ia deciziile
aferente subvențiilor, are în componența sa nouă membri: reprezentanți ai diferitor
ministere, angajații și administrația instituțiilor de spectacol, reprezentanți ai comunității
(societatea civilă). Sistemul actual de acordare a subvențiilor încă se mai bazează pe așanumitul „calcul invers”: subvenția depinde de bugetul pre-alocat Ministerului Culturii, care
nu este calculat în funcție de performanța și de nevoile instituțiilor de spectacol. Tocmai
din cauza acestei metode, nivelul subvențiilor este, în general, constant, chiar dacă
numărul de spectatori crește: în anul 2010, au avut loc 907 243 de vizite la teatru, iar
totalul subvențiilor, împărțite între 11 instituții publice (plus Opera Națională din Estonia)
și 16 organizații private, a ajuns la 27 092 773 de euro, subvenția medie fiind de 69,89%
din bugetul fiecărui beneficiar de subvenție. În anul 2015, au avut loc 1 170 642 de vizite
(o creștere a numărului de spectatori de aproximativ 28%), iar 10 instituții publice (plus
Opera Națională din Estonia) și 16 organizații private au trebuit să împartă un buget total
al subvențiilor de 31 820 001 euro (o creștere de doar 14%), ceea ce reprezintă o medie
de 64% din bugetele lor respective (statistika.teater.ee).
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Estonia este singura dintre cele trei țări care permite încheierea acordurilor de
subvenționare multi-anuale pentru instituțiile publice. În cazul Poloniei și al României,
subvențiile sunt acordate anual, deși există mai multe scheme anuale și multianuale
de acordare a granturilor pentru organizațiile private și pentru proiecte. În România,
instituțiile de spectacol își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea privind
instituțiile publice de spectacole și concerte (2001) și sunt finanțate prin subvenții
acordate în conformitate cu Legea finanțelor publice. Astfel, activitățile lor comerciale
sunt limitate doar la cele care au legătură directă cu statutul lor artistic specific
și sunt scutite de TVA. Bugetul unei instituții cuprinde subvenția anuală – menită să
acopere 100% din salarii, utilități, întreținerea spațiilor, investițiile de capital, precum și
cheltuielile pentru bunuri și servicii pentru „planul minimal” (un număr de producții pe
care le propune managerul și care sunt aprobate anual de către autorități) – și veniturile
instituției, folosite pentru activitățile organizate suplimentar planului minimal. Ca și
în Estonia, în principiu, subvenția este menită să „compenseze instituția de spectacol
pentru diferența dintre costul efectiv pentru deservirea unui vizitator și costul estimat
pentru bilet” (Legea privind instituțiile de spectacol din Estonia), totuși, în timp ce Estonia
oferă o potențială subvenție per spectator, România calculează un cost retrospectiv per
spectator (autoritatea finanțatoare efectuează o evaluare a posteriori a costului efectiv
suportat pentru fiecare vizită la teatru, ca raport dintre valoarea subvenției și numărul de
spectatori).
Prin urmare, în România, subvenția acordată instituțiilor de spectacol variază aproximativ
între 70% și 90% din buget (procentul veniturilor proprii fiind mai mare în cazul teatrelor de
păpuși și al celor pentru tineret, care au cheltuieli de producție mai mici, organizează mai
multe spectacole pe an și au rate mai lungi de exploatarea fiecărei producții). În Polonia,
unde instituțiile de spectacol activează în conformitate cu Legea privind organizarea și
desfășurarea activității culturale (1991, ultima revizuire în anul 2011), subvenția constituie
aproximativ 70% din totalul bugetului. Inițial, activitățile acestor instituții erau considerate
de natură comercială și erau supuse mai multor impozite pentru toate activitățile lor;
statutul lor a fost schimbat mai târziu; totuși, ele nu sunt scutite de TVA.
Nici Estonia, nici România și nici Polonia nu au o formulă de calcul a prețului pentru bilete
stabilită prin lege. Această atribuție revine exclusiv managerului. În România, prețurile
biletelor variază dramatic de la o instituție publică la alta, chiar și în același oraș, fapt
ce determină ca, uneori, spectacolele teatrelor publice să fie mai puțin accesibile din
punct de vedere financiar comparativ cu producțiile nesubvenționate. Diferitele politici
referitoare la prețurile pentru bilete se numără, de asemenea, printre motivele pentru
care mărimea subvenției variază, luând în considerare faptul că cea mai mare parte a
costurilor plătite de instituțiile de spectacol sunt comparabile (salarii; utilități; onorariile
de producție), iar ratele de ocupare a sălilor sunt, de asemenea, similare (între 75% și
90%). Costul per spectator este în egală măsură comparabil între instituțiile cu profil
similar (de exemplu, teatrele dramatice), variind în perioada 2014-2015 între 35 și 50
de euro. (De asemenea, trebuie menționat că, deși se recunoaște că se confruntă cu
posibilități limitate de creștere a veniturilor și de diversificare a resurselor, instituțiilor
de spectacol nu li se cere să-și reanalizeze practicile de producție în vederea reducerii
costurilor, ceea ce se reflectă în diferența uriașă dintre condițiile de producție și costurile
din instituțiile publice și cele din sectorul privat.)
Trebuie menționat faptul că, după cum a fost indicat mai devreme și contrar situației
din România, în Estonia, Statul oferă, de asemenea, subvenții pentru teatrele private,
dar care nu sunt comerciale; proiectele muzicale și așa-numitele producții de vară

9

– o practică specifică Estoniei în contextul celor trei țări analizate aici – ar putea fi
considerate ca profitabile/orientate spre profit, însă se consideră că în țară nu există
organizații comerciale stabile în sectorul artelor spectacolului (a se vedea Saro, 2009;
ENL, 2015). Dacă e să comparăm raportul între subvenția oferită teatrelor private și cea
oferită instituțiilor publice, vedem că sectorul public este favorizat: în anul 2014, 50%
dintre toate teatrele subvenționate erau private, ele au organizat 27% din spectacole și
au vândut 13% din totalul biletelor, însă au primit 8% din subvențiile de stat alocate de
Ministerul Culturii (Statistics Estonia, citat în Toome, 2015, p. 22). Potrivit datelor statistice
ale Agenției Teatrale din Estonia (statistika.teater.ee), între 12 și 16 organizații private de
spectacol au primit subvenții în perioada 2010-2015. De fapt, procentul subvențiilor în
cadrul bugetului anual al acestor organizații este comparabil cu cel al instituțiilor publice
(în anul 2015, valoarea subvențiilor acordate pentru 9 din 16 organizații non-publice
depășea 50%).
Pentru a face artele spectacolului accesibile iubitorilor de teatru din afara centrelor
urbane, Ministerul Culturii din Estonia finanțează un program special, numit „Teatru
pentru zonele rurale”, prin care anumite fonduri sunt puse la dispoziția fiecărei regiuni, iar
pentru a desfășura spectacole în regiunile rurale, instituțiile de spectacol aplică pentru un
grant prin care să le fie acoperite costurile pentru transport și cazare. De altfel, pe lângă
faptul că organizează spectacole pentru spectatorii din regiunile care nu au un teatru
permanent, Estonia are un sistem solid de turnee, menit să asigure permanent instituțiile
din orașele mici cu un număr mare de spectatori (turneele sunt mai puțin răspândite în
cazul teatrelor din Tallinn), iar toate teatrele subvenționate de stat au convenit asupra
condițiilor și onorariile pentru utilizarea reciprocă a spațiilor de spectacol în cadrul acestui
sistem de turnee. Se consideră că practica turneelor influențează, cel puțin parțial,
estetica producțiilor (a se vedea Karulin, 2009), deoarece o parte din repertoriu este
creat pentru a satisface condițiile de deplasare și pentru a fi prezentat în locații deficitare
tehnic. În UE, o abordare alternativă pentru organizarea spectacolelor de teatru sau dans
pentru publicul din zonele rurale sau cele urbane mici sunt programele de finanțare pe
proiect, prin care sunt susținute diferite inițiative artistice, special create pentru acest
context (cum ar fi producții comunitare, spectacole create special pentru a fi prezentate
acestui public etc.)
Nici România, și nici Polonia nu au un sistem de turnee (în general, turneele, o practică
comună în blocul est-european pe vremea regimului comunist, sunt acum mai puțin
întâlnite în cadrul sistemelor de repertoriu din țările mai mari, cu distanțe mai lungi –
a se vedea și Germania), acestea fiind înlocuite de festivaluri. În ambele țări, un număr
mare de teatre publice își organizează propriul festival, având drept obiectiv principal să
prezinte publicului o ofertă diversificată. Totuși, mobilitatea în zonele defavorizate cultural
continuă să fie o problemă.
Situația operelor și a filarmonicilor este una deosebită în toate cele trei țări din cauza
costurilor ridicate pe care le generează și a condiției generale a unui sector globalizat.
De exemplu, Opera Națională din Estonia funcționează în conformitate cu prevederile
unui act normativ specific (Legea privind Opera Națională, 1998), este o instituție publică
și este singura considerată „națională” (aceasta având drept scop să „dezvolte cultura
teatrală și muzicală națională din Estonia, să promoveze și să prezinte această cultură
atât în țară, cât și peste hotare, și să facă accesibile în Estonia realizările culturii muzicale
și teatrale din întreaga lume”). Prin urmare, Opera Națională nu este subvenționată în
baza numărului de spectatori, ci în baza necesităților propuse de manager a fi acoperite
din bugetul anual. În mod similar, în România, operele au subvenții cu mult mai mari decât
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teatrele naționale, ajungând, de obicei, la 90% din buget.
După cum am observat, toate cele trei țări investesc resurse în vederea susținerii
instituțiilor de spectacol prin subvenții, care reprezintă, de regulă, mai mult de 50% dintre
toate costurile, cu prevederi speciale pentru opere. Procesul de descentralizare a urmat
diferite căi, însă a fost considerat esențial pentru viabilitatea unui sistem orientat spre
public.

11

Fragment din baletul “Spartacus”
(Mihai Potârniche)
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MANAGEMENTUL
INSTITUȚIILOR PUBLICE
Din moment ce organizarea juridică a instituțiilor de spectacol din cele trei țări este diferită,
modul de desemnare a directorilor/managerilor, cu abordări variabile ale responsabilității
manageriale, este diferit în mod similar, elementul comun fiind, însă, contractul de
management pe o perioadă determinată.
În România, începând cu anul 2008, managerii instituțiilor publice de cultură trebuie să
semneze un contract de management, în urma unui concurs organizat de autoritatea
finanțatoare, în condițiile Legii privind managementul instituțiilor publice de cultură.
Concursul include un proiect de management, bazat pe o descriere a obiectivelor stabilite
de către autoritate. Aceste obiective sunt elaborate în baza principiilor politicilor publice
și a viziunii cu privire la necesitățile instituției într-un anumit moment de dezvoltare.
Contractul de management este semnat pe o perioadă de la trei la cinci ani, poate fi
reînnoit nelimitat, iar managementul este supus unor evaluări anuale, plus o evaluare
finală; o evaluare slabă poate duce la rezilierea contractului. Succesivitatea nelimitată a
contractelor managerilor actuali (dintre care unii se află la conducerea instituției de zeci
de ani) este criticată în mediul cultural românesc, chiar dacă managementul instituțiilor
de spectacol are și o dimensiune colegială (ca și în Estonia, un consiliu de administrație și
un consiliu artistic asistă managerul pe parcurs).
Dintre cele trei sisteme descrise aici, Estonia este singura care are un management dublu
– responsabilitățile fiind divizate între manager și directorul artistic. Atât în România, cât
și în Polonia, funcția de director artistic există, dar nu este impusă prin lege. În puține
instituții există această funcție, dar chiar și în astfel de situații, cadrul legal din România
nu permite managementul dublu (în cazul în care există funcția de director artistic, rolul
acestuia este limitat la propunerea abordărilor artistice, în privința cărora managerul ia
decizia finală; în cazul în care există doar managerul, deciziile financiare și artistice sunt
concentrate doar în mâinile lui).
În instituțiile estoniene de spectacol care funcționează ca fundații, consiliul de
administrație al fundației preia rolul de director, iar director artistic poate fi un membru
al consiliului de administrație sau o persoană din afară. În cazul instituțiilor publice de
spectacol care nu sunt fundații (cum sunt cele două teatre municipale), prin lege este
obligatorie organizarea unui concurs pentru alegerea directorului, iar contractul de
management nu poate depăși termenul de cinci ani. Spre deosebire de România, unde
potrivit Legii privind managementul instituțiilor culturale este obligatoriu ca managerii
să dețină diplome universitare în specialitatea instituției, în Estonia nu există limitări
profesionale pentru directori.
În Polonia, conform Legii privind organizarea și desfășurarea activității culturale, directorii
pot fi numiți în urma unui concurs, însă caracterul neobligatoriu al acestui concurs îl
face, de fapt, o excepție. Directorii sunt numiți de autoritatea finanțatoare, cu aprobarea
Ministerului Culturii și ca urmare, cel puțin teoretic, a recomandărilor făcute de organele
profesionale ale artiștilor, iar din anul 2011 există un plafon de șapte ani pentru un mandat
de director.
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În anul 2012, administrația publică regională din Silezia Inferioară (cu capitala la Wroclaw)
a decis să elibereze din funcție managerii de teatre și să schimbe forma de administrare a
teatrelor din regiune, încercând să aducă la conducerea acestora manageri din domeniul
afacerilor. Motivul a fost dorința administrației regionale „de a face teatrele profitabile”
pe modelul producătorilor privați de muzică, indiferent de impactul pe care l-ar fi avut
această măsură asupra accesibilității biletelor.
În urma deciziei, s-a declanșat o mișcare de protest sub sloganul „Teatrul nu este un
produs/ Publicul nu este un client”, prin care oamenii cereau păstrarea caracterului public
– și nu al celui orientat spre profit – al instituțiilor de spectacol subvenționate de stat.
În cele din urmă, s-a renunțat la inițiativă. Mai târziu, libertatea juridică, pe care o are
autoritatea finanțatoare în numirea managerilor, a dus la mai multe situații în care mediul
profesional a contestat puternic aceste numiri.
Astfel, modul în care sunt numiți managerii, atribuțiile lor și formele de evaluare a
managementului variază de la o țară la alta, în funcție de organizarea juridică a instituțiilor
publice și de diferite politici publice referitoare la principiile liberei concurențe, transparență
și responsabilitate managerială. În timp ce experiența profesională în domeniu este
mai mult sau mai puțin solicitată în mod explicit, iar numirea prin concurs este o regulă
generală numai în România, din punct de vedere legal, atât în România, cât și în Polonia,
este obligatoriu ca directorii să aibă o anumită experiență și/sau formare managerială. În
timp ce doar România are un sistem de evaluări anuale (care se aplică la toate instituțiile
publice de cultură), managerii/directorii din toate cele trei țări fac obiectul unui contract
semnat pe o perioadă determinată de timp (chiar dacă reînnoibil), care conține ținte și
obiective stabilite de autoritatea finanțatoare, Polonia îndreptându-se, de asemenea,
spre grade mai înalte de răspundere managerială (din cauza organizării juridice ca fundații,
supravegherea și evaluarea directorilor în instituțiile publice de spectacol din Estonia
sunt atribuția consiliului de administrație, unde statul sau autoritatea finanțatoare locală
își are reprezentanții proprii).
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Cetatea Soroca
(sursa imaginii)
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PERSONALUL ARTISTIC
Instituțiile publice de spectacol din cele trei țări analizate aici au companii permanente
de actori și personal tehnic ca principală formă de organizare, chiar dacă România are
un număr de teatre funcționând ca instituții gazdă sau de proiecte. Principiul trupei
permanente se aplică tuturor teatrelor, operelor, filarmonicilor, iar în Polonia se aplică și
instituțiilor de dans contemporan și modern (un domeniu instituțional subdezvoltat în
România, unde Centrul Național al Dansului este singura instituție dedicată, funcționând
atât ca un organ de promovare și de finanțare, precum și ca producător pe bază de proiect,
fără personal artistic permanent).
În România, personalul artistic, tehnic și administrativ al instituțiilor publice de spectacol
este angajat în conformitate cu Legea privind instituțiile și companiile de spectacole sau
concerte și fac obiectul Legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice (2010), prin intermediul căreia sunt permise condiții similare de angajare în cadrul
întregului sistem (personalul instituțiilor din București și cele finanțate de Ministerul Culturii
au un spor de 25%). Până în anul 2016, contractul pe durată nedeterminată era forma
standard de angajare impusă prin lege, ulterior legea a fost modificată, iar managerilor
le-a fost oferită posibilitatea de a opta pentru un contract pe durată nedeterminată sau
pe durată determinată. Motivele au fost: lipsa dinamicii companiilor permanente cu actori
angajați „pe viață”, închiderea teatrelor publice pentru tinerii actori (instituțiile publice
au un număr fix de angajați, aprobat de către autoritatea finanțatoare) și dificultatea
de a respecta, cu o companie neîmprospătată, standarde artistice înalte. Situația a fost
problematică (și continuă să fie) în special pentru opere și filarmonici, care sunt obligate
să lucreze cu personal artistic temporar pentru a putea rămâne competitive pe o piață
internațională. Contractele pe perioadă determinată nu au o durată recomandată,
existând, astfel, posibilitatea ca managerii să angajeze actori în baza unor contracte pe
durate foarte scurte. (De asemenea, prin lege este necesară organizarea unui concurs
deschis pentru funcțiile pe durată nedeterminată, acest lucru nefiind necesar pentru
cele pe durată determinată, fapt ce le oferă managerilor o libertate mare de acțiune în
angajarea actorilor în baza unor contracte pe durată determinată.)
Există multe alte tipuri de contracte disponibile pentru colaboratorii artistici, care nu sunt
reglementate în termeni de condiții de muncă și nivel de salarizare, cum ar fi contractele
de servicii și contractele de drepturi de autor. Contractele de drepturi de autor sunt foarte
des utilizate în România ca formă exclusivă de contractare (acestea nu sunt semnate pe
lângă un contract de serviciu sau de muncă), chiar și în cazul artiștilor care fac obiectul
drepturilor conexe – actori, regizori, scenografi, muzicieni... –, deoarece ele atrag după sine
mai puține taxe și impozite, însă oferă foarte puțină protecție, ceea ce duce la un nivel
ridicat de inegalitate între categoriile de artiști și între cei angajați și liber-profesioniști.
În Estonia, în conformitate cu Legea privind instituțiile de spectacol, contractul pe o durată
determinată, care nu depășește cinci ani, este forma obișnuită de angajare a artiștilor.
Contractul poate fi reînnoit, dar nu poate depăși o perioadă și un număr reglementat
de contracte reînnoite (situație în care, prin lege, se impune ca acest contract să fie
transformat într-unul pe durată nedeterminată). Deoarece Estonia este unul dintre
puținele state europene în care artiștii și tehnicieni au propriile sindicate, acest lucru
permite negocierea contractelor colective și a salariilor minime pentru acest sector.
Începând cu anul 2017, salariul minim pentru lucrătorii din domeniul cultural, angajați în
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sectorul public (și recomandat pentru cel privat), a fost stabilit la 942 de euro lunar, în
efortul de a ridica salariile în domeniul cultural mai aproape de media națională.
Polonia are o politică specifică în cazul instituțiilor publice de spectacol, în special în cazul
teatrelor: doar absolvenții universităților publice de arte sau artiștii care au susținut un
examen plătit, gestionat de către Asociația artiștilor de spectacol din Polonia (ZASP), pot
fi angajați în instituțiile publice. Similar cu România, salariile sunt reglementate de stat în
conformitate cu schema de salarizare a angajaților publici și se află sub media națională
(3 000 PLN/750 euro, cu o medie națională în anul 2016 de 4 000 PLN/1 000 euro).
Instituțiile de spectacol din Polonia au un număr mare de angajați, ale căror salarii ajung
la 65% din buget, ei fiind în general angajați cu normă completă, semnând contracte pe
durată nedeterminată. România are un procent similar al salariilor din bugetul total. În
ambele țări, artiștii reprezintă aproximativ un sfert din totalul angajaților. În toate cele trei
țări, salariile din sectorul cultural sunt sub media națională, însă diferența este menținută
la aproximativ 25%, iar statul depune eforturi pentru a reduce decalajul (creșterea
salariului minim în sectorul culturii în Estonia, o creștere cu 50% a salariilor în sectorul
artelor spectacolului din România începând cu anul 2017).
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Sala cu Orgă, Chișinău
(Mihai Potârniche)
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SISTEMELE PRIVATE DE ARTE
ALE SPECTACOLULUI
Nici Estonia, și nici România nu au un sistem comercial al artelor spectacolului (trebuie
menționat că în România lipsește și o tradiție a teatrului muzical, ceea ce servește drept
motiv pentru care țara nu are, în general, o nișă de producții comerciale bazate pe proiecte,
cum are Estonia). Printre cele 150-180 de spații și organizații teatrale din Polonia, doar o
mică parte – în Varșovia – se autosusțin din profit, de obicei fiind asociate cu vedete de
cinema și de televiziune (cazul Teatrului Polonia al Krystynei Janda, actrița preferată a lui
Andrzej Wajda, foarte populară în perioada 1970-1980).
Estonia, Polonia și România au programe de finanțare publică bazate pe proiecte (la nivelul
Ministerului Culturii – în Polonia, sub forma unor fonduri pentru cultură – în Estonia și
România, alimentate prin taxe speciale pentru jocurile de noroc etc., precum și la nivel
local și la nivelul altor instituții și autorități). Potrivit unei legi adoptate în România în 1998,
toate autoritățile locale și regionale (județene) sunt obligate să finanțeze proiecte culturale
printr-un apel deschis anual (accesibil și pentru proiectele instituțiilor publice, în afara
planului lor minim), având în vedere că Fondul Cultural Național (finanțat din taxe pe jocuri
de noroc, publicații erotice etc., principalul contribuabil fiind Loteria Română, cu 2% din
venitul anual) are două apeluri pe an, iar în prezent permite granturi multianuale. Totuși, în
anul 2012, fondurile pentru sectorul privat au constituit 10% din totalul alocațiilor pentru
cultură, instituțiile publice primind 90%. În pofida acestui fapt, în ultimii trei ani a fost
observată o tendință în creștere ca instituțiile publice, în special teatrele, să co-producă
și să împartă resursele cu organizațiile private prin intermediul unor parteneriate pe
proiecte sau programe dedicate. În Polonia există cea mai susținută practică de sprijinire
a sectorului privat, atât prin Ministerul Culturii, printr-un program de granturi multianuale,
cât și de către autoritățile locale și regionale, care sprijină organizațiile din sectorul artelor
spectacolului prin finanțări pe proiect și prin finanțări structurale. Sprijinul financiar sub
formă de subvenții pentru organizații private este disponibil, însă, doar în Estonia.
Din cauza unui sistem universitar de reglementat în care se permite admiterea unui
număr de studenți la artele spectacolului (mai ales Actorie) cu mult mai mare decât
capacitatea de absorbție a pieței forței de muncă, în România există cel mai extins
sector teatral privat. În timp ce pentru muzicieni există o piață internațională în creștere,
care absoarbe o parte dintre absolvenții români, iar studiile universitare în domeniul
muzical sunt destul de competitive din punct de vedere profesional și mai ieftine decât
în majoritatea țărilor dezvoltate, suspendarea de noi angajări în sistemul public (începând
cu anul 2010 și parțial încă în vigoare), împreună cu criza economică, care a avut impact
asupra industriei TV și a celei de publicitate, a însemnat punerea unei presiuni asupra
artiștilor independenți, rezultatul fiind un număr tot mai mare de inițiative independente,
o diversificare a metodelor de finanțare și o presiune tot mai mare asupra statului de a
reglementa în continuare statutul artiștilor profesioniști, din cauza precarității în creștere.
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CONDIȚII DE MUNCĂ PENTRU
LUCRĂTORII INDEPENDENȚI
DIN DOMENIUL CULTURAL
Până în anul 2013, în Polonia exista o prevedere conform căreia lucrătorii din domeniul
cultural beneficiau de o scutire de 50% din impozitul pe venit. După anul 2013, prevederea
a fost limitată doar pentru lucrătorii care câștigau mai puțin de (aproximativ) 22 000
de euro anual (venit impozabil – după deducerea contribuțiilor de asigurări sociale și de
sănătate) – aproximativ salariul mediu anual în țară, dar și condițiile de calificare s-au
schimbat. Deducerea este, de fapt, o scutire fiscală – se declară în declarația fiscală
anuală și nu este dedusă la momentul plății impozitului pe venit (Compendiu: Polonia).
Sistemul impozitării pe venit este progresiv – 18% pentru un venit anual mai mic de 22
000 de euro, 32% pentru un venit mai mare, artiștii, de obicei, fiind calificați în prima
categorie. Pentru lucrătorii independenți din domeniul cultural nu există prevederi
specifice.
Drepturile conexe, ca drepturi de autor care nu sunt acoperite de Convenția de la Berna,
sunt recunoscute în mai puține țări (semnatare ale Convenției de la Roma), comparativ cu
drepturile de autor, cunoscută fiind situația în Statele Unite ale Americii, unde drepturile
conexe și, în special, drepturile interpreților pentru opere nefixate sunt în mare parte
nerecunoscute (relația dintre artiști și producători fiind reglementată de Codul Muncii).
În România, statutul fiscal al drepturilor conexe este egal cu cel al drepturilor de autor,
iar toți cei care semnează contracte în baza Legii privind dreptul de autor și drepturile
conexe beneficiază de o deducere fiscală de 40%. Începând cu anul 2017, contribuțiile
de asigurări sociale și de sănătate se datorează și pentru astfel de contracte, indiferent
dacă beneficiarul este sau nu angajat; prin contribuția de asigurări sociale nu este
acoperit șomajul, indemnizațiile în caz de accidente și concediul medical. Contribuția de
asigurări sociale reprezintă doar o treime din contribuția standard legală pentru pensii,
la fel ca și contribuția obligatorie pentru persoanele angajate pe cont propriu (care au
totuși posibilitatea de a plăti contribuțiile pentru pensia integrală). Pentru moment, nu
există nici o predicție cu privire la calcularea pensiei pentru artiștii cu venituri, în principal
sau exclusiv, din contracte de drepturi de autor, lucru valabil pentru majoritatea liberprofesioniștilor. Impozitarea forței de muncă în România este foarte înaltă, motiv pentru
care organizațiile private nu sunt prea dornice să încheie contracte de muncă.
Potrivit Legii privind creatorii și asociațiile artistice (adoptată în anul 2004), în care
interpretarea artistică este recunoscută ca o profesie liberală (din punct de vedere
legal acest lucru nefiind valabil și pentru România), asociațiile artistice, recunoscute de
Ministerul Culturii din Estonia, acordă sprijin financiar în limita salariului minim pentru
artiștii de spectacol, în cazul în care aceștia sunt neangajați cel puțin timp de o lună.
Sprijinul poate fi acordat de către o comisie desemnată în acest sens, timp de șase luni.
Artiștii pot solicita sprijinul din nou doar după doi ani, Ministerul Culturii fiind cel care
acoperă fondurile pentru aceste alocații.
Pe de o parte, nici una dintre cele trei țări nu are o schemă pentru protecția socială și
de sănătate pe deplin elaborată, dedicată lucrătorilor din domeniul cultural, prin care să
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recunoască caracterul unic al activității artistice. Pe de altă parte, toate aceste țări pun
la dispoziție, sub diferite forme și în anumită măsură, scutiri și/sau deduceri fiscale, tipuri
specifice de contracte (în special, preferința pentru contractele de muncă pe durată
determinată în Estonia) și planuri minime de asigurare, care nu-i împovărează suplimentar
pe cei vizați.
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Lumânarea Recunoștinței, Soroca, Moldova
(sursa imaginii)
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FINANȚAREA PRIVATĂ.
SPONSORIZĂRI ȘI DONAȚII
În Polonia, potrivit Legii privind impozitul pe venit (1993, modificată în anul 2003), sunt
permise deduceri de până la 10% la donațiile făcute de persoane juridice „în beneficiu
public”, și până la 6% din venit, în cazul persoanelor fizice. În plus, persoanele fizice pot
dona 1% din impozitul lor pe venit unei organizații publice (donația se achită prin intermediul
oficiilor pentru venituri fiscale). O lege similară există în România, prin care este permisă
deducerea a 2% din impozitul pe venit, datorat de persoanele fizice, și 20% din cel
datorat de persoanele juridice. Atât în Polonia, cât și în România, beneficiarul acestor
donații (o formă de redirecționare a unui anumit procent din impozitul pe venit datorat)
poate fi orice organizație non-profit înregistrată (ONG), pe când în Estonia, o deducere
din impozitul pe venit, ce nu depășește 3% din totalul plăților supuse impozitului social
(cu excepția facilităților acordate de angajator) sau 10% din profitul persoanelor juridice
și 5% din venitul impozabil al persoanelor fizice, este disponibilă numai pentru ONG-urile
înregistrate cărora li se conferă un statut special de către Ministerul Finanțelor.
În timp ce sistemul nu este prea eficient pentru cultura din România din cauza lipsei
informațiilor generale despre această facilitate, a lipsei promovării, know-how-ului
și resurselor din sectorul cultural independent, precum și a numărului foarte mare de
organizații eligibil2, în Estonia se consideră că lipsa informației și lipsa unor criterii pentru
acordarea statutului specific necesar pentru ONG-uri impietează asupra utilizării acestui
instrument fiscal în finanțarea culturii (a se vedea Compendiu: Estonia).
Suplimentar, în România, prin Legea sponsorizării (1994; cea mai recentă modificare fiind
în anul 2015) și Codul fiscal, este permisă o facilitate pentru sponsorizarea corporativă
și donații de până la 0,5% din cifra de afaceri anuală, dar care să nu depășească 20%
din impozitul pe profit, sub forma unui credit fiscal (donația se scade direct din impozitul
datorat, nu din profitul impozabil).
În general, din moment ce instituțiile publice sunt, de asemenea, eligibile pentru
sponsorizarea corporativă (dar nu pot primi bani din deducerile de impozit sau credite
fiscale), pe termen lung, ele au atras cea mai mare parte a sprijinului sectorului privat atât
în Polonia, cât și în România. În sectorul artelor spectacolului, acest sprijin s-a orientat
către organizarea de festivaluri sau spre anumite producții cu mare vizibilitate.
Practica universală a sponsorizării corporative se bazează, în principal, pe sprijinirea
evenimentelor la scală mare și/sau a proiectelor de mare vizibilitate (în unele cazuri –
noi, originale, prin care sponsorul s-ar putea remarca, iar profilul său pe piață s-ar putea
consolida), iar în România și Polonia, acest tip de sprijin privat este îndreptat mai ales spre
organizațiile de binefacere (în Polonia, doar 7% din totalul fondurilor de sponsorizare sunt
direcționate către cultură). Totuși, această tendință a fost recent inversată în România,
cu mai multe corporații (în special bănci) care-și asumă angajamentul de a sprijini noi
inițiative în domeniul artelor spectacolului (atât producția, cât și deschiderea de noi spații)
și branduri care-și finanțează propriile publicații culturale on-line. Schimbarea s-a produs
în contextul unui sector independent al artelor spectacolului în continuă evoluție, care se
2 Sistemul funcționează pentru marile organizații de binefacere.
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adresează unui public de clasă mijlocie, cu studii superioare și posibilități financiare peste
medie, și rămâne de văzut dacă această investiție este una pe termen lung.
Cu alte cuvinte, toate cele trei țări au luat măsuri pentru încurajarea sponsorizării
și a donațiilor prin diverse mecanisme de impozitare (deduceri, scutiri de impozite,
redirecționarea unui procent din impozitul pe venit datorat), însă aceste măsuri nu au
dus neapărat la contribuții consistente pentru sectorul cultural, indiferent de dezvoltarea
economică a fiecărei țări. Decizia de a face investiții relevante în cultură rămâne
neînsemnată, aferentă unor politici specifice de brand și imposibil de luat în considerare
ca factor pentru creșterea culturală.
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Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău
(Mihai Potârniche)
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REPUBLICA MOLDOVA
Legislația
Sectorul artelor spectacolului este reglementat de mai multe legi: Legea culturii (1999),
Legea cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (TCOC), cunoscută în general
ca Legea teatrelor, Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, Legea cu privire
la filantropie și sponsorizare. În general, în cadrul legislației este reglementat aproape
exclusiv sectorul public, iar îmbunătățirea unora dintre aceste prevederi este dificilă (din
cauza lipsei de finanțare și de coordonare legislativă, așa cum este în cazul Legii culturii și
Legii teatrelor). Există puține acte normative privind sectorul privat și nu există prevederi
semnificative referitoare la organizațiile și artiștii (sau lucrătorii din domeniul cultural, în
general) din sectorul artelor spectacolului, nici în Codul fiscal, nici în Codul civil și nici în
codurile de asigurări sociale și de sănătate.

Participarea publicului și strategiile orientate spre public
Dacă este să ne referim la public, atunci sectorul artelor spectacolului din Republica
Moldova înregistrează o rată scăzută de participare (14,5% din populație, potrivit ultimelor
date statistice disponibile din anul 2011, ceea ce reprezintă jumătate din media UE).
Totodată, teatrele, circurile și organizațiile concertistice (TCOC) nu au condiții minime
pentru accesul persoanelor cu dizabilități și ar putea fi considerate drept segregate din
punct de vedere etnic: dintre teatrele care nu oferă spectacole muzicale, doar Teatrul
Republican de Păpuși „Licurici” (unul dintre cele doar două teatre de păpuși din țară,
ambele în Chișinău) oferă spectacole atât în limba română, cât și în limba rusă, și nici unul
dintre teatrele din Moldova nu-și subtitrează spectacolele nici în română și nici în rusă.
Această abordare segregată este multiplicată prin repertoriul instituțiilor de spectacol,
iar colaborări active, între comunitățile artistice vorbitoare de limbă română și cele
vorbitoare de limba rusă, nu există, ceea ce duce la o susceptibilă limitare a potențialului de
participare a publicului. Această apreciere este valabilă pentru colaborarea instituțională
(co-producții, schimburi, co-organizarea de evenimente sau alte forme de partajare/
combinare a resurselor) și nu pentru situațiile în care artiști individuali (regizori rusofoni și
românofoni) lucrează în diferite instituții, exercitându-și dreptul la muncă3.
Pe lângă lipsa de interes și de mijloace pentru politici de dezvoltare de public, mai
lipsește și componenta educațională (o provocare identificată în documentele de politică
culturală națională, cum ar fi Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”): artele
(teatrul) nu sunt incluse în programa școlară și nu există programe de artă în educație
sau de dezvoltare de public.
În ceea ce privește muzica, Republica Moldova are un număr mare de școli primare și
gimnaziale de arte cu profil muzical, iar muzica este parte a curriculum-ului național (cu
accent pe dezvoltarea abilităților muzicale, însă, în prezent, politica se îndreaptă încet
spre educația muzicală, cel puțin în școlile primare). Participarea este influențată și de
accentul pus pe formarea profesională în defavoarea educației muzicale.

3 Colaborarea (instituțională/organizațională) presupune coordonare și responsabilitate în comun pentru planificarea, implementarea și evaluarea unui efort comun și este o „relație reciproc avantajoasă și bine definită între două sau mai multe organizații în
vederea atingerii unor obiective comune” (a se vedea Mattessich, P. W. & Monsey, B. R. (1992). Collaboration: What makes it work
[Colaborarea: Ce stă la baza acesteia]. St. Paul, MN: Amherst H. Wilder Foundation). Artiștii individuali și organizațiile, care îi angajează/comisionează, intră într-o relație de muncă și nu una de colaborare.
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Finanțarea și managementul teatrelor,
Circurilor și Organizațiilor Concertistice (TCOC).
Modelul întreprinderilor de stat.
Toate instituțiile de spectacol din Republica Moldova sunt organizate din punct de vedere
legal sub formă de întreprinderi de stat – entități pro-profit, pe care Statul le subvenționează
parțial (în general, prin intermediul Ministerului Culturii). Potrivit Legii teatrelor, Statul
oferă subvenții pentru acoperirea a 60% din cheltuielile unor astfel de instituții de nivel
local/regional și de până la 80% în cazul instituțiilor naționale/ republicane. Aproape toate
TCOC din țară sunt naționale sau republicane, din cauza sistemului extrem de centralizat.
De fapt, prin subvenții sunt acoperite, în mod regulat, salariile, iar întreprinderile de stat
urmează să-și autofinanțeze restul cheltuielilor (producție, echipament artistic, utilități
etc., inclusiv costurile aferente spațiilor, în multe cazuri acestea fiind clădiri de patrimoniu
pentru care, de obicei, nu sunt acoperite cheltuielile de capital). Cea mai mare parte a
surselor de autofinanțare provin din închirierea spațiilor suplimentare, deținute de către
TCOC/întreprinderea de stat, iar venitul total depinde de natura și de numărul acestor
spații . De asemenea, datorită modului în care sunt alocate subvențiile pentru salarii, este
permisă redirecționarea fondurilor pentru alte tipuri de cheltuieli: subvenția se bazează
pe o listă de angajați care, în majoritatea cazurilor, depășește numărul lor real:
· În anul 2015, Teatrul Național „Mihai Eminescu” a avut 237 de angajați „planificați” și
155 de angajați „reali”;
· Teatrul „Luceafărul” – 129 și 96, respectiv;
· Teatrul „Eugene Ionescu” – 123 și 48,5, respectiv (inclusiv contractele cu norma incompletă)5.
Teatrele și operele și-au păstrat propriile ateliere (tâmplărie, tapițerie, costume etc.,
care lucrează și la comenzi private, mai mult sau mai puțin neoficial, asigurând venituri
suplimentare pentru lucrători), menținând decorurile și costumele la prețuri mai mici, iar o
parte dintre cheltuielile pentru întreținerea clădirii, pentru marketing și pentru promovare
sunt acoperite prin parteneriate și sponsorizări (în funcție de legăturile personale,
întrucât donațiile și sponsorizările nu sunt în mod necesar atractive din cauza sistemului
de reținere a impozitului pe profit, iar de multe ori, sprijinul este oferit în natură). De
obicei, bugetele pentru salarii sunt redirecționate pentru acoperirea cheltuielilor pentru
căldură – o problemă importantă, deoarece țara depinde de gazul din Rusia, de unde și
provocarea pe termen lung de reanalizare a sistemului de încălzire a instituțiilor publice
și a utilizării spațiilor vaste, de tip sovietic. O situație specială este în cazul ansamblului
de dansuri „Joc” – o mare companie profesionistă de dansuri populare, cu un CV
internațional impresionant încă de pe timpurile sovietice, pentru care Ministerul Culturii
subvenționează salarii cu normă întreagă (subvenția este stabilită la 80% dintre cheltuielile
totale), dar care nu are un spațiu propriu pentru reprezentații. Acesta dispune doar de un
spațiu pentru repetiții și organizează foarte rar spectacole în Republica Moldova sau în
străinătate, membrii ansamblului desfășurând activități independente în marea parte a
anului. Potrivit Ministerului Culturii, instituția este în prezent în administrarea specială a
Ministerului din cauza situației cu care se confruntă.

4 Ele pot fi diferite de spațiile/clădirile unde au loc spectacolele – fostele spații pentru ateliere sau de depozitare (Teatrul Național
„Mihai Eminescu” din Chișinău), curtea interioară sau grădina (Opera din Chișinău) – sau nu (Teatrul „Mihai Eminescu” are un cazino
în propria clădire și o cafenea alături; teatrul din Bălți închiriază birouri către o agenție de turism și alte afaceri etc.).
5 “Analiza activității instituțiilor teatral-concertistice în anul 2015”, Ministerul Culturii.
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Din moment ce acest sistem de finanțare este permis de autoritatea finanțatoare și de
cadrul legal, forma de organizare ca întreprindere de stat pentru profit a fost preferată
de-a lungul anilor în schimbul celei de „instituție publică”.
Potrivit sistemului legal și bugetar al Republicii Moldova, care este unul mixt (păstrează
o componentă relevantă de economie planificată), o „instituție publică” (forma de
organizare a muzeelor, de exemplu) beneficiază de o subvenție de 100%, prin urmare,
ea nu-și poate păstra veniturile proprii (obținute din vânzarea de bilete, parteneriate,
sponsorizări sau donații); aceste venituri – numite „mijloace speciale” – ajung direct în
bugetul de stat, de unde ele pot fi realocate sau nu instituției în cauză. Fiind, cel puțin în
teorie, întreprinderi comerciale, pro-profit, TCOC pot utiliza în mod direct veniturile proprii,
adică aceste „mijloace speciale”, însă se percepe un TVA de 20% pentru aceste venituri
extra-bugetare (cu excepția celor provenite din vânzările de bilete), în timp ce instituțiile
publice sunt scutite de impozitul pe venit (în principal, pentru că nu au venituri). Acest
statut fiscal este similar celui al instituțiilor de spectacol din Polonia (TVA-ul din vânzările
de bunuri și servicii și din activitățile publicitare), deosebindu-se de cel din România (unde
instituțiile publice sunt scutite de TVA6).
În întreprinderile de stat, de asemenea, se oferă o limită de putere discreționară pentru
directori. Datorită faptului că nu există obiective stabilite, planuri de management (de
asemenea, nu există sindicate) și evaluări ale performanței TCOC, directorii au deplină
libertate în exploatarea activelor TCOC, în folosirea subvențiilor, în deciziile privind numărul
real al angajaților și repertoriul.
Potrivit Legii teatrelor și Regulamentului teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice
(2003)7, în TCOC naționale, directorul propune un director artistic și un director economic,
după care Ministerul Culturii emite ordin de numire a acestora, ambii fiind subordonați
direct directorului (care le poate, de asemenea, rezilia contractele). (Din punct de vedere
legal, Regulamentul pare să contravină Legii teatrelor, unde la art. 22 (4) se stipulează
următoarele: „Conducătorul artistic al teatrului, al circului, al organizației concertistice
naționale este desemnat prin concurs, cu acordul fondatorului, de către directorul
teatrului, circului, organizației concertistice”.) Fiecare TCOC are, de asemenea, un consiliu
artistic – organ consultativ din care face parte directorul (în instituțiile naționale –
directorul artistic și directorul economic), alți angajați și, în proporție de 40%, experți și
reprezentanți ai uniunilor de creație. Membrii consiliului sunt, din nou, propuși de director
și numiți de autoritatea finanțatoare. De fapt, din cauză că directorul artistic și membrii
consiliului artistic sunt propuși de director, iar consiliul are doar atribuții consultative,
această structură de management8 nu conduce cu adevărat la un echilibru/o distribuție
a puterii de decizie sau la o conducere colegială. Atribuțiile directorului artistic și ale
consiliului artistic sunt limitate doar la a face propuneri, în timp ce puterea deplină de
decizie revine directorului. Potrivit capitolului XI din Regulament, dările de seamă despre
activitatea instituției sunt prezentate fondatorului și examinate doar de către acesta
(singura autoritate de control în acest caz).
Din cauza lipsei de coordonare între diferite prevederi ale legislației din Republica
Moldova, TCOC activează concomitent în conformitate cu prevederile mai multor legi,
care nu au legătură directă între ele, uneori fiind chiar contradictorii. Astfel, potrivit Legii
cu privire la întreprinderea de stat (1994, ultima modificare în 2016), TCOC, ele însele
fiind întreprinderi de stat, au, de asemenea, consiliu de administrație. Atribuțiile lor se află
6 Cu excepția unor activități comerciale, pentru care scutirea de TVA „ar putea conduce la o distorsionare a pieței”.
7 lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=298375
8 Care parțial reflectă elemente ale structurii de management în instituțiile de spectacol din România.
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parțial în conflict cu legea specială (Legea teatrelor). În Legea cu privire la între-prinderea
de stat este stipulat că numirea directorului se face de către consiliul de administrație
(se întâmplă la fel cu atribuțiile lor de evaluare, care se suprapun cu cele ale autorității
finanțatoare în cazul TCOC). De obicei, în componența consiliului de admi-nistrație intră
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor și
ai angajaților (structura este concepută pentru întreprinderile de stat comerciale, proprofit) și are rol de supraveghere financiară/economică. Trebuie menționat că atribuțiile
și activitatea acestor consilii de administrație, după cum este stipulat în legislație, sunt
inadecvate și ineficiente, din punct de vedere structural, pen-tru instituțiile de spectacol,
deoarece activitatea lor nu este una economică, pro-profit, iar astfel de consilii nu au
experiența sau atribuțiile de a evalua activitatea menționată în specificul său (inclusiv
indicatorii de performanță/succes al managementului).
De asemenea, nu există restricții sau reglementări în privința activității artistice sau a
remunerării financiare respective a directorilor (inclusiv a directorilor artistici). În unele
situații (cum ar fi onorariile pentru turneele internaționale), nu există un control al utilizării resurselor (care pot fi direcționate, în mare parte, direct către artiști9). Autoritățile de
finanțare nu stabilesc nicio prioritate sau obiective de politici culturale pentru instituțiile
subvenționate, în ceea ce privește serviciul public pe care trebuie să-l ofere.
Rețeaua teatrelor de nivel local/regional aproape că nu există, activând în condiții precare. În afara Chișinăului există doar cinci teatr10, doar trei fiind în administrație locală
– un teatru în Ceadîr-Lunga, unul în Comrat (ambele în regiunea autonomă Găgăuzia) și
altul în Soroca. Teatrul din Ceadîr-Lunga nu are propriul sediu, iar cel din Soroca nu are
o trupă de actori permanentă. Celelalte două teatre din afara Chișinăului se află la Bălți
(al doilea oraș ca mărime din țară) și Cahul, ambele fiind în subordonarea Ministerului
Culturii, la Chișinău existând două teatre dramatice de limba rusă: Teatrul „A. Cehov” și
Teatrul-studio „Pe strada Trandafirilor”. Nivelul slab al descentralizării fiscale și politice
se datorează resurselor financiare foarte reduse ale autorităților locale, care depind de
transferurile de la bugetul de stat (85% din bugetele lor provin de la bugetul național,
conform Strategiei naționale de descentralizare, 2012). Și descentralizarea culturală
este foarte relativă: se acordă foarte puțină atenție specificului diferitor comunități, iar
directorii alcătuiesc repertoriul conform unor politici neclare. Cea mai evidentă situație în
acest sens este în Bălți, un oraș cu 43% din populație – vorbitoare de limbă rusă, unde
singurul teatru oferă spectacole doar în limba română, fără traduceri disponibile, și are un
repertoriu care cuprinde exclusiv texte tradiționale românești și moldovenești. În schimb,
teatrul din Ceadîr-Lunga, aflat în administrația locală, oferă spectacole în limba găgăuză și
rusă, populația orașului fiind de 72% găgăuzi, aproape 10% ruși și doar 3% moldoveni (din
nou, ca regiune autonomă, zona prezintă maximul posibil de descentrali¬zare culturală
în țară).
Direcția cultură a municipiului Chișinău coordonează 40 de entități culturale, majoritatea
fiind biblioteci publice, șase școli de artă (trei cu profil de muzică, una cu profil de artele
vizuale și două cu profil de arte în general), un teatru de păpuși și un teatru dramatic/
de comedie („Satiricus”, care este și un „teatru național”, având un statut administrativ
ambiguu), un alt teatru mic, inițial independent, care nu are un spațiu de joc, trupă de
actori sau repertoriu, precum și un număr semnificativ de trupe de dans (inclusiv una
pentru copii), formații muzicale (pop și jazz) și o orchestră de muzică populară, ale căror
salarii sunt acoperite de către primărie. Situația este cu totul atipică din punct de vedere
9 Același lucru se petrecea în România, până în momentul modificării prevederilor legale respective.
10 Tiraspol, capitala republicii auto-proclamate Transnistria, are propriul teatru, dar regiunea nu se află sub administrația
de facto a Republicii Moldova.
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al politicii culturale și al eficienței cheltuielilor publice, din moment ce niciuna dintre
aceste formații muzicale nu este o instituție publică, toate având o activitate independentă. Celelalte instituții de spectacol din Chișinău se află sub autoritatea Ministerului
Culturii, ele reprezentând 2/3 din totalul instituțiilor publice de spectacol din Varșovia
(Polonia) – un oraș de șase ori mai mare.
În linii generale, având în vedere numărul mare de instituții diferite de spectacol care
beneficiază de subvenții anuale (inclusiv teatre fondate privat și alte organizații preluate
de către Stat sau primăria Chișinău), și lipsa totală a controlului sau a obiectivelor de
politici publice stabilite pentru acestea, combinată cu nereglementarea activității
culturale independente și cu situația inadecvată dintre numărul mare de artiști angajați,
personal administrativ și tehnic, serviciul public pe care TCOC îl oferă și nivelul salariilor
(mai puțin de jumătate din media națională, uneori sub media salariului minim de
subzistență), se poate considera că, în Republica Moldova, subvențiile servesc în primul
rând drept formă de protecție socială pentru lucrătorii din domeniul cultural, în timp ce
aceștia își câștigă cea mai mare din venit din activități independente. Potrivit legislației,
atât personalul artistic, cât și cel tehnic încheie, teoretic, contracte cu normă întreagă,
pe perioadă limitată (de până la cinci ani), în conformitate cu Legea teatrelor, prin care
este permisă o excepție de la regula generală de angajare pe perioadă nedeterminată în
sectorul public, în majoritatea cazurilor fiind vorba de contracte cu normă completă, pe
perioadă nedeterminată, cu salarii foarte mici, completate prin diferite mecanisme aflate
la discreția directorului. Directorul are putere discreționară asupra angajării, rezilierii
contractelor și asupra unei mari părți din activitatea artistică a angajaților.

Educația artistică
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău este singura instituție care
oferă studii universitare în domeniul teatrului și al dansului, iar Universitatea din Bălți
oferă studii în domeniul muzicii și al pedagogiei muzicale.
În mod oficial, universitățile din Republica Moldova urmează sistemul Bologna, cu
programe de licență de 4 ani și programe de masterat de 1,5 ani. Totuși, nu e clar care
este nivelul autonomiei universitare, întrucât numărul studenților se decide prin comandă
de stat, iar universitățile nu decid în mod independent cuantumul taxelor pe care
trebuie să le achite studenții. În mod oficial, înscrierea studenților la Actorie se decide
la cererea/comanda unui teatru de stat, iar procesul de studiu ia forma unor cursuri de
tip „master”, predate de directorul teatrului sau de o altă persoană, ceea ce nu permite
profesionalizarea cadrelor didactice. Admiterea la Actorie și Dans/Coregrafie este parțial
condiționată de dimensiunea de gen, politica Academiei fiind de a admite un număr
mai mare de bărbați decât de femei, conform normelor repertoriului clasic, însă contrar
tendinței contemporane din regiune („feminizarea” artelor este o tendință recunoscută,
asociată cu precarizarea profesiilor artistice).
La Academia din Chișinău nu se oferă linii de studiu în domeniul regiei de teatru și, cu
excepția unui număr de artiști care au absolvit diferite programe în URSS sau Federația
Rusă, se poate considera că Republica Moldova nu are o instituție a regizorilor profesioniști,
regia fiind o activitate secundară a actorilor. De fapt, în Legea teatrelor, regizorii și dirijorii
nu sunt incluși în rândul personalului artistic; ei sunt considerați a fi „personal creativ”,
împreună cu coregrafii, scenografii, scenariștii, regizorii tehnici, regizorii de sunet. La
Academie se studiază Regia de teatru de estradă, o reminiscență sovietică prin care sunt
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formați, în principiu, regizorii pentru programe de divertisment de televiziune. Participarea
la admitere este în scădere, foarte puțini studenți optând pentru programele de masterat
(ca și în România, sistemul Bologna nu este corelat cu piața forței de muncă, iar o diplomă
de masterat nu înseamnă nimic în ceea ce privește capacitatea de inserție profesională
sau nivelul de salarizare).
Cu excepția teatrologiei, procesul de studiu este vocațional, organizat sub forma
transmiterii tradiției de la maeștri la studenți și a respectării programelor de studiu
din perioada sovietică. Studenților nu li se oferă posibilități oficiale de a lucra în medii
profesioniste în timpul studiilor11, iar diversitatea de tehnici la care sunt expuși este
limitată. Atractivitatea scăzută a programelor de Actorie sau Dans/Coregrafie este
motivată nu (doar) de calitatea lor reală, ci și de accesibilitatea unor programe similare
pe o piață mult mai mare pentru absolvenți, și anume România (unde cetățenii Republicii
Moldova, ca să nu mai spunem de moldovenii cu dublă cetățenie, sunt admiși gratuit la
studii și beneficiază de burse).
Este interesantă situația universității din Bălți, deoarece se pare că aici sunt oferite studii
la nivel înalt în domeniul muzicii și al pedagogiei muzicale, iar cifrele de admitere se mențin
constante, dar nu pare ca universitatea să fie interesată în extinderea și atragerea de
studenți internaționali. De această universitate sunt atrași mai ales stu-denții din partea
de nord a țării, însă interesul în studiile universitare în domeniul muzicii este ridicat și la
Chișinău, datorită numărului mare de școli de arte și colegii cu accentul pe muzică și a
posibilităților pe care le au absolvenții pe o piață a muncii globalizată.
Atât în Chișinău, cât și în Bălți, infrastructura universităților este destul de slab dezvoltată
și are nevoie de intervenții urgente.

Regimul lucrătorilor independenți din domeniul cultural,
organizațiile private și contextul fiscal
Deoarece Republica Moldova nu utilizează terminologia europeană comună în domeniu,
trebuie menționat faptul că, în legislația locală (fiscală/de impozitare), prin „activitate independentă” se înțeleg toate formele de activități comerciale desfășurate de persoane
fizice, activitatea artistică desfășurată de către persoane fizice care nu sunt angajate
fiind definită ca „servicii profesionale” (cuprinzând toate tipurile de activități profesionale, cu excepția serviciilor juridice). Activitatea independentă este definită în Republica
Moldova ca „antreprenoriat individual”, este supusă înregistrării de stat și nu presupune
nicio limită în ceea ce privește tipul de activitate pe care întreprinzătorul individual o
poate practica, atât timp cât acesta o desfășoară „în nume propriu sau pe propriul risc”.
Întreprinzătorul individual nu este considerat o persoană juridică, însă poate angaja alte
persoane și desfășura activități comerciale. De fapt, forma juridică a antreprenoriatului
individual este cel mai mult utilizată de întreprinderile mici (de ex.: cafenele, magazine
mici sau ateliere de reparații), pentru că este mai ușor de administrat.
Impozitul pe venit pentru persoanele fizice (inclusiv întreprinzătorii individuali) este progresiv – 7% din venitul anual impozabil ce nu depășește suma de 1 470 de euro și 18%
din venitul anual impozabil ce depășește acest prag12, cu o scutire de impozit personală
11 Studenților nu li se interzice să lucreze în instituții profesioniste (ei au dreptul la muncă), participă la audiții și casting-uri sau sunt
invitați de regizorii teatrelor pentru a colabora în diferite producții. Aceasta nu înseamnă că universitățile oferă, ca atare, această
posibilitate, ca parte a pregătirii lor profesionale, pentru toți studenții, în mod regulat, previzibil și/sau instituționalizat, prin parteneriate sau alte forme de colaborare instituțională cu instituțiile de spectacol.
12 Codul fiscal, art. 15.
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de 501 euro pentru fiecare contribuabil, în timp ce contribuțiile de asigurări sociale și de
sănătate variază în funcție de tipul de activitate a contribuabilului.
Practic, în cadrul sistemului moldovenesc (care se bazează în întregime pe prezumția
de muncă cu normă completă, ca regulă), angajatorii și angajații datorează o contribuție
de asigurări sociale în valoare de 8% din salariul lunar, în timp ce persoanele neangajate
datorează o contribuție fixă de 191 euro pe an (95,5, dacă se plătește înainte de 31 martie
a anului curent, pentru întreprinzătorii individuali și o serie de alte categorii, cu excepția
lucrătorilor din domeniul cultural). Contribuția de asigurări sociale pentru persoane fizice
este, iarăși, fixă – 331 euro anual, fiind destinată pensiei minime pentru limită de vârstă,
fără posibilitatea de a face contribuții voluntare mai mar13. Contribuția anuală de asigurări
sociale și de sănătate pentru o persoană care nu este angajată și nu este înregistrată ca
întreprinzător individual ar fi fost de 522 de euro în anul 2016 (426,5 de euro, în cazul în
care persoana era înregistrată), ajungând la circa 33% din venitul mediu anual (de fapt,
salariul) în sectorul artelor spectacolului în Republica Moldova (1 655 de euro)14, din care o
parte este achitată într-o singură tranșă, plus 7% impozit pe venit (după aplicarea scutirii
personale de impozit, venitul nu depășește pragul pentru impozitul mai mic). Pe de altă
parte, sarcina financiară pentru un angajat ajunge până la 37% din salariul achitat, sub
formă de contribuții, plus 7%-18% impozit pe venit. În Republica Moldova este permisă, în
mod legal, semnarea contractelor pe termen scurt pentru lucrătorii din domeniul cultural,
însă nu și pentru tehnicieni, producători, specialiști PR etc., contractarea pe termen
scurt fiind strict reglementată și limitată la „lucrări și servicii cu caracter temporar”. În
perioada dintre contractele pe termen scurt, lucrătorilor nu li se oferă prestații sociale
sau asigurare de sănătate.
Procedurile birocratice pentru înregistrarea unui lucrător neangajat (independent,
conform legislației comunitare), contribuțiile fixe (de altfel, destul de mari, în comparație cu
nivelul economic al domeniului cultural), indiferent de venitul real, achitarea contribuțiilor
într-o singură tranșă și beneficiile limitate oferite în urma acestei asigurări sociale (doar
pensie) fac puțin atractiv statutul de independent pentru artiștii din dome-niul artelor
spectacolului și nu au potențialul de a contribui la dezvoltarea sectorului.
Impozitul fix pe venitul din drepturile de autor și cele conexe este mai mare decât
impozitul minim pe venit – 12%, cu exceptare de la plata impozitului pentru beneficiarii cu
vârsta peste 60 de ani. Această scutire de impozit este cel mai probabil legată de politica
generală de neimpozitare a pensionarilor, indiferent de nivelul și/sau sursele lor de venit.
Prin Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe (versiunea curentă, adoptată în
anul 2010), în legislația fiscală a Republicii Moldova este posibilă asocierea drepturilor
de proprietate intelectuală cu drepturile de autor și drepturile conexe. Impozitul în sine
este numit „redevență”15. El include, de asemenea, veniturile din exploatarea resurselor
naturale și utilizarea de active non-materiale, și nu există contri-buții de asigurări sociale
sau de sănătate datorate pentru acesta. Astfel, Republica Moldova tratează, din punct de
vedere fiscal, orice venit legat de drepturile de autor ca fiind generat de autorizarea sau
transferul de drepturi. Chiar dacă definiția legală a interpretului se referă la „actor, cântăreț,
muzician, dansator, dirijor sau oricare altă persoană care prezintă, recită, cântă, joacă,
dansează sau interpretează în orice alt mod o operă, expresii folclorice sau spectacole
de orice fel, inclusiv de varietăți, folclorice, de circ, de păpuși ori de marionete” (trebuie
menționat că în definiție nu sunt incluși în mod explicit regizorii și regia), în capitolul privind
drepturile conexe este menționată numai opera audiovizuală (adică fixată).
13 Data valid for the year 2016; art. 6, Law for the state social insurance budget for the year 2016.
14 Calculated for the first 10 months of 2016, according to the National Bureau of Statistics, http://statbank.statistica.md.
15 Codul Fiscal, art. 12, definiția redevenței.
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Prin urmare, artiștii independenți au opțiunea legală de a lucra în sectorul artelor
spectacolului fie ca întreprinzători individuali, fie ca prestatori de servicii profesionale
(contracte de prestare de servicii, în conformitate cu Codul Civil), beneficiind de o
protecție socială limitată și fiind lipsiți de facilități fiscale profesionale. În conformitate
cu legislația în vigoare, subiecții drepturilor de autor sunt supraimpozitați, iar prin formele
disponibile de contracte nu li se oferă artiștilor din domeniul spectacolului o protecție
reală a drepturilor.
În ceea ce privește inițiativele comerciale sau non-profit din sectorul artelor spectacolului, nu există reglementări în acest sens. Doar Ministerul Culturii și primăria municipiului Chișinău oferă granturi de proiect pentru organizațiile independente. În anul 2014,
Guvernul a adoptat o decizie cu privire la organizarea unui concurs anual pentru granturi
culturale bazate pe proiect. Suma totală acordată pentru proiectele din toate domeniile
artistice și culturale, pentru anul 2017, a fost de circa 94 000 de euro. Primăria municipiului Chișinău are un program de acordare a granturilor pe tot parcursul anului, valabil și
pentru instituțiile publice, și o procedură netransparentă de alocare a fondurilor. În anul
2015, Ministerul Culturii a semnat un acord de participare la Programul „Europa Creativă”
– programul UE pentru sectorul cultural, creativ și audio¬vizual, prin care organizațiile
creative și culturale din Republica Moldova pot participa la proiecte comunitare. Pentru
moment, Guvernul nu a stabilit o formă de susținere finan¬ciară a cofinanțării unor
astfel de proiecte, motiv pentru care operatorilor locali le este dificil să găsească sursele
necesare pentru contribuția lor ca parteneri în astfel de proiecte.
Legea cu privire la filantropie și sponsorizare (2002) nu a fost aplicată timp de mai mulți
ani, având în vedere că în țară nu exista impozit pe venit sau pe profit pentru persoanele
juridice și nicio scutire personală de impozite semnificativă (contrar unui impozit fix
pe venit/profit de 16% în România, cu deduceri și scutiri specifice pentru activități de
sponsorizare și donații personale). În prezent, impozitul pe venit pentru persoanele juridice
este de 12% (15% în anumite condiții). Deducerea fiscală pentru donații și sponsorizări
este inclusă în Codul Fiscal și nu poate depăși 5% din venitul anual impozabil. Nu există
date disponibile direct (în cazul în care există) cu privire la impactul activităților filantropice
asupra sectorului cultural.
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Analiza SWOT
Punctele tari

Puncte slabe

· Un sistem subvenționat al instituțiilor de
spectacol;

· Infrastructură și echipament tehnic
învechite;

· Un sistem repertorial cu spații și companii
permanente;

· Subvenții nedirecționate precis;

· Personal artistic și tehnic profesionist;

· Abilități de management și capacități de
administrare slabe;

· O rețea potențial bună de spații de
spectacol;
· O mișcare de amatori bine reprezentată;

· Salarii foarte mici;

· Lipsa responsabilității manageriale;

· O rețea stabilită de școli de arte;

· Lipsa instrumentelor de promovare și de
comunicare;

· Studii profesionale, la standarde înalte, în
domeniul muzicii;

· Lipsa posibilităților pentru formarea
profesională pe tot parcursul vieții;

· Prețuri accesibile la bilete.

· Lipsa posibilităților pentru tinerii artiști;
· Centralizarea excesivă;
· Lipsa de interes în elaborarea de
proiecte educaționale (arta în educație,
învățarea pe tot parcursul vieții) și în
susținerea participării în cadrul instituțiilor
profesionale;
· Lipsa de interes în atragerea unui public
mai larg și lipsa de informații despre
publicul existent;
· Lipsa diversității repertoriale, ceea ce
conduce la o ofertă artistică limitată.

Oportunitățile
· Interes din partea donatorilor internaționali
în sprijinirea proiectelor pe scena
independentă a artelor spectacolului;
· Colaborare internațională, turnee și
potențial de co-producție;

Riscuri
· Absența unui cadru legal/fiscal specific
pentru persoanele juridice independente
și/sau private din sectorul artelor
spectacolului;

· Conexiuni culturale și lingvistice puternice
cu țara vecină România;

· Lipsa recunoașterii legale/fiscale a
lucrătorilor independenți din domeniul
cultural;

· Acces (în parteneriat) la fondurile europene
pe bază de proiecte;

· Accesul limitat la sponsorizări;
· Legislația în general deficitară;

· Implicarea artelor spectacolului în alte
sectoare (social, educațional);

· Rata ridicată a migrării specialiștilor (exod
de inteligență/capacități, în special în
domeniul muzicii);

· Potențial internațional pentru studiile în
domeniul muzicii din Republica Moldova (în
special pentru cele universitare);
· O infrastructură deja existentă, la nivel
rural/de oraș mic, cu potențial pentru
organizarea de turnee, rezidențe etc.

· Nivelul limitat al implicării și al resurselor
autorităților locale/regionale în susținerea
sectorului artelor spectacolului;
· Presiunea asupra instituțiilor publice către
succes pe piață imediat.
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În mai multe rapoarte locale16, experții în politici publice sugerează introducerea unui
sistem de piață liberă, care să aibă la bază o competiție liberă între instituțiile publice
și între instituțiile publice și cele private, drept soluție pentru situația curentă a culturii
în general. Lipsa de know-how/experiență în domeniul „conceperii produselor culturale
cu adevărat atractive” este singurul impediment identificat. Propuneri similare au fost
făcute în urma diferitor ședințe strategice avute cu părțile interesate (directori ai TCOC,
experți, reprezentanți ai Ministerului Culturii): liberalizarea TCOC, finanțarea bazată pe
competitivitatea pieței, susținerea „mentalității” antreprenoriale, limitarea subvențiilor,
pentru unele TCOC, la cheltuielile pentru utilități și pentru întreținerea spațiilor.
Trebuie menționat că în cadrul Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” (adoptată
în 2014), unde statul își prezintă viziunea cu privire la această problemă (reforma sistemului
prin marketing), accentul este pus exclusiv pe liberalizare și pe reformele orientate spre
piață – o mișcare similară efectuată de statele din Europa Centrală și de Est, în prezent
membre ale UE, la începutul anilor 1990, care s-a dovedit a fi ineficientă și la care s-a
renunțat ulterior. În Strategie sunt făcute și referiri la industriile creative și culturale,
care nu sunt atribuite unei definiții și prin care nu sunt luate în considerare diviziunile
din cadrul modelului celor trei sectoare (industriile creative și culturale aparțin exclusiv
sectorului privat, pro-profit). Din păcate, prin acest model al pieței libere, propus la mod
general, nu sunt luate în considerare condiții elementare de existență ale sectorului
artelor spectacolului în Republica Moldova:
•

Sectorul privat (pro-profit sau non-profit) nu există.

Chiar legislația permite, drept regulă generală, ca operatorii culturali privați să beneficieze
de drepturi, protecție și acces la finanțarea și resursele publice în aceeași măsură ca
și TCOC, în realitate, nicio inițiativă nu a beneficiat vreodată de vreo facilitate sau
susținere. Toate producțiile sau spațiile independente pentru astfel de producții (Teatrul
Spălătorie fiind singurul care a supraviețuit pe termen lung) au existat exclusiv cu
susținerea donatorilor, instituțiilor și turneelor internaționale, și prin forme neregulate de
autofinanțare prin activități neculturale (Teatrul Spălătorie este și bar) deoarece, de fapt,
nu există un cadru legal pentru astfel de inițiative.
Un aspect identificat de către artiștii care lucrează în acest tip de inițiative private
(rare) este imposibilitatea de a atrage echipe de actori și tehnicieni pentru o colaborare
constantă, de vreme ce lor nu li se poate oferi un venit previzibil sau protecție socială.
•

Din cauza lipsei de inițiative private și a abordării generale de a subvenționa direct
TCOC, ca formă de protecție socială a artiștilor, orice liberalizare în condițiile
cadrului sistemic și legislativ în vigoare este susceptibilă de a genera o criză
socială și de a accentua precaritatea lucrătorilor din domeniul cultural.

În Republica Moldova nu există o lege pentru artiștii/lucrătorii din domeniul cultural angajați
pe cont propriu (independenți), nu sunt oferite deduceri/scutiri de impozite, indemnizații
de șomaj sau alte forme de protecție socială prin care să fie luat în considerare caracterul
discontinuu al activității artistice, iar sectorul privat este subdezvoltat în mod dramatic.
Instituțiile publice nu sunt doar principalii angajatori din domeniu, ci și singurii, de aceea,
orice formă de reorganizare ar trebui să ia în considerare impactul asupra angajaților
actuali. Se știe că acest impact este mai mare în cadrul unei abordări tip „terapie de șoc”.
•

De fapt, TCOC activează drept organizații administrate în mod privat, beneficiază

16 „Nota analitică privind proiectul Legii bugetului de stat 2013: advocacy pentru finanțarea mai bună a sectoarelor prioritare”, Expert-Grup, Chișinău 2012.
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de sprijin financiar constant, în absența evaluării de performanță, și concentrează,
în mâinile directorilor sprijiniți politic, puterea deplină de decizie în domeniul
financiar și artistic.
În esență, în ultimul deceniu, supraviețuirea instituțiilor de spectacol a depins deja de
o formă de antreprenoriat, specifică țărilor în tranziție: legături personale cu mediul de
afaceri și sprijinul politic direct pentru directori. În condițiile în care doar jumătate dintre
cheltuielile efective ale TCOC sunt acoperite prin subvențiile oferite de Stat, iar instituțiile
nu sunt în măsură să ofere salarii motivante din subvenții, directorii TCOC utilizează
lipsa unor reglementări, cadrul juridic imprecis și toleranța generală pentru improvizația
financiară pentru a-și putea păstra angajații.
Exemplu: De exemplu: instituțiile muzicale, în special Opera din Chișinău, își completează
veniturile prin turnee internaționale, însă, spre deosebire de operele similare de nivel
național în România, de pildă, o fac în afara sistemului de festivaluri, gale sau evenimente
speciale. Potrivit managerului general, spectacolele în Europa de Vest sau Asia sunt
contractate prin agențiile de impresariat, iar onorariile de spectacol sunt destinate în mod
curent la completarea veniturilor artiștilor. Datorită nivelului înalt recunoscut al studiilor
în domeniul muzical, în Republica Moldova există un potențial puternic de mobilitate
internațională pentru artiști, iar menținerea lor în trupe, pe termen mai lung, necesită
acrobații financiare constante, o mare parte din activitatea artistică fiind orientată spre
creșterea salariilor și nu pentru dezvoltarea publicului din Republica Moldova.
•

Cetățenii Republicii Moldova cheltuiesc aproape 1% din venitul lor pentru
activități culturale, mai puțin decât orice țară din UE, ceea ce se corelează cu o
participare foarte scăzută la astfel de activități.

În lipsa unei cercetări relevante și consistente cu privire la practicile de consum cultural
din Republica Moldova, este dificil de estimat raportul dintre preț, educație culturală
și interes în peisajul actual al consumului și al participării scăzute. Cu toate acestea,
convingerea că un simplu efort de marketing ar fi în măsură să-i facă pe moldoveni să
cheltuie mai mulți bani și mai mult timp pentru evenimente de arte ale spectacolului este
contrară noțiunilor de bază ale strategiilor culturale.
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REFORMELE DE BAZĂ
NECESARE
Ca punct de plecare, de care vor depinde efectele pe termen lung ale oricărei reforme,
trebuie să observăm specificul culturii și, mai ales, al artelor spectacolului în Republica
Moldova. Acest specific trebuie luat în considerare în strategia culturală națională (sau,
mai precis, a statului), chiar dacă în cea curentă el este trecut cu vederea. În ultimele două
decenii, Republica Moldova a fost „bântuită” de o problemă de identitate – spre deosebire
de Estonia (care își concentrează politica culturală pe dimensiunea lingvistică și etnică),
Republica Moldova împărtășește aceeași identitate lingvistică și etnică, și o mare parte din
cea culturală, cu România, cu care și-a pierdut, totuși, unitatea administrativă cu aproape
un secol în urmă. Cultura produsă în perioada sovietică este respinsă și desconsiderată din
cauza unui resentiment post-colonial nerezolvat, în timp ce cultura post-sovietică luptă
să-și găsească forma în umbra artelor contemporane românești. Formarea profesională
în artele spectacolului, modurile de producție, actoria și regia, opțiunile repertoriale
– toate sunt atinse de această ambiguitate care se creează între o cultură-accesoriu
a culturii românești mai mari și o cultură prin care se recunoaște influența mai multor
decenii de ocupare sovietică rusofonă, inclusiv asupra structurii și practicilor sociale.
Din cauza inversării imprevizibile a celor două politici naționale contradictorii (opțiunea
„pro-România/UE” și cea „pro-Rusia”), care se reflectă și asupra aspectelor identitare,
cum ar fi limba (considerată fie română, fie moldovenească, în funcție de interesele
politice), este dificil pentru Stat să-și asume politici culturale clare, lăsând domeniul
public al culturii la discreția politicilor de partid concurente. Această situație are impact
asupra creativității, asupra profesionalizării în domeniul artistic și asupra sustenabilității.
Dezvoltarea sectorului artelor spectacolului este frânată de problemele identitare
continue (Republica Moldova nu a reușit încă să găsească o strategie de coexistență
între comunitatea românofonă și cea rusofonă), lipsa de resurse, lipsa de legătură cu
societatea contemporană și corupția instituționalizată (din cauza căreia este foarte puțin
probabil ca autoritățile să pună în aplicare, în mod efectiv, politicile publice și să exercite
un control financiar asupra instituțiilor publice).
Următoarele măsuri sunt interconectate și interdependente și ar trebui considerate
ca atare. Selectarea aleatorie a unei măsuri sau a alteia nu ar conduce la o schimbare
eficientă. Ordinea reformelor propuse are la bază urgența intervenției, dar și fezabilitatea
în timp și complexitatea ei, iar rezultatul pozitiv al acestora depinde de cooperarea
dintre autoritățile de reglementare și sectorul profesional, dar și de o abordare diferită a
legăturilor inerent strânse dintre actorii relevanți ai sectorului și autoritățile responsabile.

1. O definiție clară (printr-o legislație specifică) a instituțiilor publice de
spectacol, a scopurilor și condițiilor minime de existență ale acestora,
indiferent de subordonarea lor, precum și condiții clare pentru înființarea/
preluarea unor instituții noi (luând în considerare și necesitatea urgentă
de a elimina suprapunerile/redundanțele legislative).
De exemplu, niciun principiu clar de politică publică nu stă la baza tipurilor și formelor
instituțiilor și organizațiilor subvenționate de Primăria municipiului Chișinău. Ele sunt
subfinanțate, activitatea lor nu are drept bază niciun fel de obiective cantitative și
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calitative, și nici nu sunt supuse unei evaluări a autorității finanțatoare. Astfel de situații
conduc la concluzia că deciziile de a susține o anumită inițiativă artistică sau alta sunt
pur subiective și susceptibile la acte de corupție. Statul (și autoritățile locale) trebuie
să limiteze tipul de instituții pe care le subvenționează și să ofere scheme financiare
alternative pentru alte organizații culturale pe care este dispus să le susțină.

2. Reexaminarea sistemului de finanțare, organizare și management
al TCOC, al instituțiilor culturale și al activității artistice în general.
În general, sistemul moldovenesc de acordare a subvențiilor și a sprijinului financiar pentru
sectorul artelor spectacolului este foarte ineficient prin definiție, prin urmare, o creștere a
bugetului Ministerului Culturii și a alocațiilor bugetare pentru cultură la nivelul autorităților
locale, chiar dacă este de dorit, nu reprezintă o condiție absolută și nu are cum garanta
un efect pozitiv automat pentru instituții sau pentru situația mediului artistic în general.
Soluția propusă și susținută de mai multe părți interesate – subvenția per spectator – nu
poate fi pusă în aplicare în mod automat (a se vedea exemplul Estoniei) și fără o analiză
aprofundată a relației cu publicul, fără o abordare cuprinzătoare a nevoilor de finanțare
ale TCOC și fără prevederi sistemice suplimentare. Trebuie luat în considerare faptul că
sistemul estonian de acordare a subvențiilor per spectator nu urmărește succesul pe
piață/financiar, ci creșterea numărului de spectatori.
Deși diminuarea poverii financiare asupra bugetului de stat și local este întotdeauna
luată în considerare în reformarea sistemului artelor spectacolului, acesta nu poate fi
scopul principal sau exclusiv al unui stat care se angajează să mențină o rețea publică de
instituții de spectacol. Trebuie luat în considerare atât impactul social asupra lucrătorilor
din domeniul cultural, cât și obiectivele sociale, educaționale și culturale ale politicilor
publice. Pentru moment, orice măsură dramatică ar putea avea ca rezultat slăbirea unui
sistem deja fragil, alcătuit din angajați deja nemotivați, cu o situație precară, și cu un
public captiv.
În cadrul reformei, trebuie luate în considerare următoarele măsuri necesare
(complementarea modificărilor legislative, așa cum se menționează în continuare):
2.1. un sistem de management pentru administrarea TCOC, cu indicatori de performanță
și cu responsabilități distribuite în mod clar între manager, directorul artistic, consiliul
artistic și un consiliu de administrație. În componența consiliului de administrație ar
trebui să intre reprezentanți ai autorității finanțatoare și reprezentanți ai angajaților,
iar activitatea artistică a managerului, fie ca actor, fie ca regizor, în cadrul teatrului pe
care îl conduce trebuie reglementată/limitată;
2.2. un sistem de alocare a subvențiilor bazat pe nevoi concrete, realiste, evaluabile,
legate de funcționarea TCOC în general;
2.3. o reevaluare a eficienței costurilor, urmată de un proces de reorganizare. De exemplu,
un proces de centralizare a majorității, dacă nu a tuturor atelierelor de decor și
costume din Chișinău, eventual, privatizarea ulterioară a acestora, cu obligația de
a prelua angajații existenți (o măsură luată în București), ar trebui să poată acoperi
nevoile de producție contemporană într-un mod mai viabil din punct de vedere
financiar. Externalizarea anumitor servicii (cum ar fi paza, protecția împotriva
incendiilor, curățenia, reparațiile curente) ar trebui, de asemenea, să se dovedească
eficientă;
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2.4. un sistem de remunerare a performanței artiștilor și a personalului tehnic, precum
și un sistem de formare continuă pentru ei. De asemenea, trebuie reglementată
încasarea de onorarii pentru festivaluri/turnee, iar angajarea artiștilor trebuie făcută
pe bază de concurs sau la decizia unei comisii;
clarificarea condițiilor actuale de pensionare pentru muzicieni și pentru balerini, care
să le ofere, de asemenea, opțiuni pentru reconversia profesională, ar ușura situația
financiară a organizațiilor concertistice.

3. Descentralizarea
Ca și în cazul Estoniei, un model clasic de descentralizare, în care administrația locală
preia instituțiile permanente, nu pare funcțional pentru Republica Moldova la scară
globală. Centralizarea actuală a aproape tuturor instituțiilor de spectacol în Chișinău și
sub autoritatea Ministerului Culturii este ineficientă și constituie unul dintre factorii care
determină procentul foarte scăzut de participare a publicului. Un model mai fezabil ar fi o
administrație dublă, unde instituțiile publice să fie subordonate atât Ministerului Culturii,
cât și autorităților locale, și subvenționate la ambele niveluri, cu posibilitatea ca instituțiile
cu sediu în orașele mari să deschidă filiale locale (lucru permis de legislația în vigoare), să
organizeze stagiuni temporare și/sau reprezentații regulate.

4. Un program pe termen lung de modernizare a clădirilor instituțiilor de
spectacol actuale și a caselor de cultură din zonele rurale, precum și
facilități fiscale pentru deschiderea de noi spații culturale.
Ca și în cazul Estoniei, un model clasic de descentralizare, în care administrația locală
preia instituțiile permanente, nu pare funcțional pentru Republica Moldova la scară
globală. Centralizarea actuală a aproape tuturor instituțiilor de spectacol în Chișinău și
sub autoritatea Ministerului Culturii este ineficientă și constituie unul dintre factorii care
determină procentul foarte scăzut de participare a publicului. Un model mai fezabil ar fi o
administrație dublă, unde instituțiile publice să fie subordonate atât Ministerului Culturii,
cât și autorităților locale, și subvenționate la ambele niveluri, cu posibilitatea ca instituțiile
cu sediu în orașele mari să deschidă filiale locale (lucru permis de legislația în vigoare), să
organizeze stagiuni temporare și/sau reprezentații regulate.

5. Un program național care să permită o schemă de organizarea turneelor
în zonele rurale și în orașe mici, cu participarea obligatorie a instituțiilor
publice.
Programul trebuie asociat cu obiective educaționale și de dezvoltare de public, nu doar
pentru a satisface cerințele potențiale ale pieței, ci și pentru a realiza obiectivele pe
termen lung de creștere a nivelului de participare a publicului sub toate formele.

6. Serii de cercetări, pe termen lung și detaliate, atât ale practicilor
sistemice, cât și ale practicilor de consum/participare.
Orice transformare sistemică trebuie să se bazeze pe fapte. Pentru moment, însă, nu
există cercetări ample privitoare la public care să ofere informații atât despre nevoile și
așteptările acestuia, cât și despre practicile de consum cultural. De asemenea, ansamblul
de informații despre sectorul artelor spectacolului se bazează doar pe consultările cu

41

directorii TCOC și cu experți și pe statisticile foarte restrânse în domeniu (bazate aproape
în întregime pe date ale TCOC publice).

7. Crearea unui Fond Cultural (Național), finanțat prin Loteria Națională,
prin impozitele pe jocurile de noroc și prin alte surse extrabugetare
directe, și gestionat pe principiul autonomiei decizionale de către comisii
independente de experți17 .
În acest moment, în Republica Moldova, Statul este singurul actor în sectorul artelor
spectacolului, iar țara nu dispune de instrumente elementare, necesare pentru o
diversificare a modurilor de producție și pentru dezvoltarea unor alternative la sectorul
public. Fondurile trebuie alocate pentru proiecte specifice, nu trebuie să fie accesibile
instituțiilor publice, în cazul în care ele sunt singurii producători ai proiectului, și ar trebui
să fie multianuale (în cazul în care legislația fiscală poate fi modificată pentru a permite
multianualitatea).
Principiul autonomiei decizionale (arm’s length) este unul fundamental pentru separarea
puterilor între executiv, legislativ și judiciar. În domeniul culturii, acest principiu presupune
ca actorii politici să renunțe la orice implicare directă în luarea deciziilor cu privire la
alocările financiare, această sarcină revenind experților numiți în mod transparent pe
baza experienței lor și nu a apartenenței politice sau instituționale (de asemenea, ei nu
pot fi funcționari publici). De exemplu, în cazul Fondului Cultural din România, Consiliul de
Administrație al Fondului este cel care ia deciziile privind prioritățile de finanțare, domeniile
culturale finanțate, sumele alocate pentru fiecare dintre aceste domenii (care urmează
să fie acordate în baza unui concurs deschis). Cei 11 membri ai Consiliului sunt numiți
de ministrul Culturii o dată la doi ani, șapte dintre ei – pe baza propunerilor formulate
de organizațiile neguvernamentale din domeniul culturii (în urma unui apel deschis),
un membru – la propunerea Institutului Cultural Român, un membru – la propunerea
Departamentului pentru Relații Interetnice, și doi membri – la propunerea Ministerului
Culturii. Experții propuși de Minister nu sunt angajați ai Ministerului sau funcționari publici,
ei fiind numiți în funcție de experiența și profilul lor cultural. Activitatea fondurilor culturale
se află, de obicei, la intersecția dintre politicile publice ale administrației (în special, după
cum este stipulat în cadrul legal de funcționare a respectivului fond cultural) și nevoile
domeniului cultural, însă nu trebuie să fie niciodată influențată de actorii din domeniul
politic sau administrativ. Din acest motiv, funcționarii publici sau reprezentanții politici nu
trebuie implicați în această activitate în calitate de experți sau factori de decizie. Fondurile
culturale nu sunt finanțate prin subvenții – pentru care ar putea fi necesară o altă formă
de control public –, ci printr-un sistem de taxare directă (pe jocurile de noroc, pe veniturile
Loteriei Naționale – în MB, România, Estonia, și pe vânzările de alcool – în Estonia).
Astfel de fonduri culturale funcționează potrivit unei serii de principii:
•

transparența

Organizația Transparency International definește conceptul de transparență ca fiind
„un principiu ce le permite celor implicați... să cunoască nu doar datele și cifrele, ci și
mecanismele și procesele. Este de datoria funcționarilor publici, a managerilor și a
administratorilor să acționeze în mod vizibil, predictibil și inteligibil”. În cazul fondurilor

17 Pentru mai multe informații despre modele de fonduri culturale, a se vedea Fondul Cultural din Estonia (www.kulka.ee/about-us),
fondat prin Legea cu privire la fondul cultural estonian (1994) (www.riigiteataja.ee/en/eli/521122013003/consolide) sau Fondul
Cultural Național (www.afcn.ro).
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culturale, transparența presupune ca funcționarea acestora să se desfășoare într-un
mod cunoscut și predictibil, ca toate informațiile privind acordarea granturilor să fie
accesibile și predictibile, iar banii să fie alocați printr-un proces transparent.
•

deschiderea (libera concurență)

Accesul la granturi, odată ce un operator/artist/proiect în domeniul cultural este declarat
eligibil în conformitate cu anumite reguli generale și transparente, nu trebuie să fie limitat
de niciun criteriu, altul decât cele profesionale/artistice.
•

evaluarea inter pares

Artiștii pot fi judecați doar de către colegii lor, și nu de către politicieni sau administratori:
deciziile de acordare a granturilor se bazează pe evaluări profesionale, realizate de către
experți ce au o cunoaștere dovedită a domeniului.

8. Un program național pentru educația culturală și arta în educație, în
parteneriat cu alte organisme și/sau autorități relevante (Ministrul
Educației, autoritățile locale). Proiectele educaționale și de dezvoltare
de public trebuie să fie obligatorii pentru toate TCOC.
Educația culturală trebuie inclusă în programa națională de la o vârstă timpurie, iar
participarea la activități culturale trebuie susținută inclusiv prin parteneriate între
grădinițe/școli și teatrele pentru copii. Statul trebuie să susțină, financiar și prin
reglementări specifice, elaborarea atât a programelor educaționale și de dezvoltare de
public, cât și a proiectelor la nivel de TCOC sau la nivelul sectorului independent.
Republica Moldova are o abordare în principal disfuncțională față de participarea pe
termen lung a publicului – educația primară artistică este supra-dezvoltată în raport cu
posibilitățile reale ale tinerilor de a urma cariere artistice, în timp ce artele sunt ignorate
în cadrul educației generale, iar oferta de evenimente de arte ale spectacolului, destinată
adulților, este dezvoltată disproporționat în comparație cu cea destinată tinerilor.
Abordarea Departamentului de Muzică al Universității din Bălți cu privire la conceperea
manualelor (pentru orele de muzic18) cu accent pe înțelegerea muzicii (educație muzicală
elementară), și nu pe interpretarea ei, trebuie extinsă la întreaga programă de educație
muzicală și luată ca exemplu pentru cursuri opționale de teatru și dans. Trebuie subliniat
faptul că părțile interesate și factorii de decizie din Republica Moldova nu sunt familiarizați
cu concepte precum arta în educație și dezvoltarea de public.

9. Parteneriate și colaborări cu alte autorități și instituții pentru o abordare
interdisciplinară a artelor spectacolului în domeniul social – utilizarea
artelor în combaterea discriminării, a diviziunilor etnice, a violenței în
familie, a traficului de ființe umane etc., în susținerea integrării sociale
etc.
Artele spectacolului sunt văzute în Republica Moldova fie ca o formă de cultură înaltă (mai
ales de către mediul artistic), fie ca o formă de divertisment, și sunt limitate la forme și
spații convenționale. Autoritățile ar trebui, totuși, să observe și să folosească potențialul
instrumental al artelor spectacolului în abordarea problemelor sociale vaste cu care se

18 În momentul de față, manualele școlare urmează programa revizuită doar pentru școlile primare.
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confruntă țara. O serie de proiecte teatrale, finanțate de donatori internaționali, și-au
dovedit deja potențialul în abordarea traficului de ființe umane, a violenței în familie și a
situației deținuților din închisorile din Republica Moldova.

10. O remaniere a cadrului legislativ printr-un pachet legislativ cuprinzător
privind reglementarea instituțiilor publice, a activității artistice/
culturale, a situației artiștilor și a accesului la finanțare.
Legislația deficitară în domeniul culturii și disfuncțiile unei treceri incomplete de la
o economie planificată la una de piață sunt impedimente importante în dezvoltarea
sectorului artelor spectacolului din Republica Moldova.
— O lege cu privire la managementul instituțiilor publice, cu obiective clare, concrete,
cu o evaluare periodică a performanței managementului și contracte încheiate pe
perioade limitate. Ar fi de preferat ca managerii să fie numiți în urma unui concurs
deschis, însă din cauza contextului local (opțiuni limitate în rândul profesioniștilor,
practici corupte, intervenții politice directe) ar fi necesare măsuri sporite pentru a
asigura transparență și corectitudine în desfășurarea unor astfel de concursuri.
— Modificări la Legea culturii și reconcilierea acesteia cu Legea cu privire la teatre,
circuri și organizații concertistice, care să permită pentru instituțiile publice un sistem
coerent între diferite cadre legislative, indiferent de obiectul lor de activitate.
— Modificări la Codul Fiscal – referitoare la calificarea taxelor pentru drepturile de autor
ca redevențe, recunoașterea specifică a drepturilor conexe (cu modificările ulterioare
la Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe), nivelul de impozitare pentru
astfel de forme de venit, precum și la facilitățile fiscale specifice pentru lucrătorii din
domeniul cultural (independenți).
— Modificări la Codurile de asigurare socială și de sănătate, cel puțin pentru schimbarea
sistemului de rate fixe într-o singură plată, cu un sistem bazat pe venitul real, cu prag
minim și maxim, și contribuții opționale pentru pensie.
— Deducerile fiscale pentru sponsorizări și donații ar trebui regândite sub forma creditelor
fiscale, cu praguri mai mari pentru sprijinul oferit proiectelor artistice, din cauză că
prin prevederile actuale nu pot fi atrase finanțări private pentru cultură.
— În plus, statul trebuie să ia în considerare o formă juridică de existență a instituțiilor
private de spectacol, care să fie reglementată în mod specific, cu un sistem dedicat
de impozitare și acces la resursele profesionale.

11. Revizuirea sistemului de studii universitare în conformitate cu cerințele
pieței forței de muncă și cu obiectivele de politici publice, în special în
domeniul teatrului și al dansului.
Factorii de decizie din Republica Moldova ar trebui să recunoască influența pe care politica
românească cu privire la admiterea la studii universitare a cetățenilor Republicii Moldova
îl are asupra propriului sistem educațional, în special în sectorul artelor spectacolului
(din motive lingvistice), deja afectat de dinamica demografică și de emigrare, ar trebui
să se orienteze spre crearea unor condiții de formare mai atrăgătoare și mai competitive
(parteneriate, schimburi, o politică coerentă pentru profesorii invitați), și să reexamineze
oferta curentă. De asemenea, în programele universitare ar trebui să se opteze pentru
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includerea formării în artă în educație (o formă specifică de pedagogie), a producției,
managementului, marketingului și comunicării, și a profesiilor tehnice, cel puțin la nivel de
masterat (de la regia tehnică până la design-ul de lumini), eventual în colaborare cu alte
universități.

12. Deschiderea și promovarea formării universitare moldovenești în domeniul muzicii (cel puțin) către studenții din străinătate.
Republica Moldova ar trebui să încerce să-și internaționalizeze programele universitare
de muzică, deschizându-le pentru potențiali studenți din regiune și promovându-se drept
o destinație educațională accesibilă din punct de vedere financiar.

13. Susținere regulată pentru mobilitatea internațională și participarea la
proiecte internaționale/comunitare (co-finanțare).
Republica Moldova ar trebui să depună eforturi pentru a-și promova în mod consistent
cultura la nivel internațional, să profite de posibilitățile disponibile prin diferite programe
europene și să coreleze experiența necesară și sprijinul financiar pentru a avea acces la
scena internațională.

45

Arcul de Triumf, Chișinău, Moldova.
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NOTĂ:
Raportul a fost elaborat cu sprijinul Programului de Cultură și Creativitate al
UE-Parteneriatul Estic. Conținutul prezentului raport nu reflectă opinia oficială
a Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru informațiile și opiniile exprimate în
raport îi revine în întregime autorului.
Scopul Programului de Cultură și Creativitate al UE - Parteneriatul Estic este
să sprijine contribuția sectoarelor culturale și creative la dezvoltarea durabilă
umanitară, socială și economică în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia,
Moldova și Ucraina.

Acest Program este finanțat
de Uniunea Europeană

50

Mănăstirea în stâncă de la Butuceni
(sursa imaginii)

51

