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I

ndustriile culturale se definesc ca acele activități de producție, reproducție sau
distribuție la o scară largă, a bunurilor simbolice. Aceste industrii au început să ocupe
un rol din ce în ce mai important nu numai în viața economică, socială şi intelectuală a
comunităților, ci şi în redefinirea comportamentelor. Consistă în activități de producție
şi comunicare publică a bunurilor simbolice, ale căror valori economice derivă în primul rând din propria valoare culturală. Sectorul include „clasicele” industrii culturale (producție audio-video, radio, film, activitate editorială), „noile” industrii (design,
multimedia, arhitectură, jocuri de noroc), dar şi tradiționalele arte (arte vizuale,
meşteşuguri, spectacole, cultura scrisă).

În ultimul timp, se observă o apropiere între recentul concept de industrii creative şi cel
de industrii care au la bază copyrightul. Industriile creative sunt extrem de importante
pentru economia națională din punct de vedere al contribuției lor la produsul național
brut, la forța de muncă, la comerțul internațional şi la investiții1 .
Prezentul diagnostic constituie o prezentare a municipiului Bucureşti, capitala României, a caracteristicilor sale, în special, în relație cu propriile culturi industriale. Acest
studiu a luat în considerare condițiile si obiectivele proiectului INTERREG S3C şi, potrivit lor, îşi propune:
• A defini si a identifica activitățile existente în economia locală şi pe piața muncii, în
particular în domeniul industriilor culturale
• A evalua influența actuală pe care industriile culturale o exercită la nivel local
• A identifica nivelele administrative cu scopul de a analiza posibilitățile de intervenție
si interacțiune
• A identifica resursele explorabile pentru sectorul cultural în general şi pentru industriile locale în particular
• A defini posibila capacitate a municipiului de a crea locuri de muncă in domeniul
industriilor culturale.
1 COMPENDIUM: Cultural Policies and Trends in Europe.
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• Caracteristicile fizice, demografice, socio-economice, industriale şi profesionale ale
locației
Bucureşti este capitala şi centrul cultural, industrial, financiar al României. Este cel
mai mare oraş al țării, se localizează în sud-estul României şi este străbătut de
râul Dâmbovița. Oraşul este menționat pentru prima dată în documente în 1459
de către Vlad Țepeş, cel care a construit o fortăreață de apărare împotriva turcilor
care amenințau regiunea valahă. De atunci, Bucureştiul a trecut printr-o mulțime
de schimbări, devenind în 1659 capitala Valahiei, după care în 1862 capitala statului român (format pe atunci din Valahia şi Moldova), pentru ca, în sfârşit, în 1918, să
devină capitala României Mari (România, Transilvania şi alte teritorii).
În mod constant, Bucureştiul şi-a consolidat poziția de centru național al mass-media, al culturii şi artelor. Arhitectura sa eclectică reprezintă un amestec de arhitectură
istorică (neoclasică), interbelică (Bauhaus şi Art Deco), era comunistă şi modern. În
perioada dintre cele două războaie mondiale, eleganta arhitectură a oraşului şi nivelul
de sofisticație al elitelor sale, îi conferă Bucureştiului numele de „Micul Paris al Estului”. Deşi multe clădiri şi zone ale centrului istoric au fost afectate sau distruse din
cauza războiului, cutremurelor sau programului de sistematizare inițiat de Ceauşescu,
alte multe au supraviețuit. În ultimii ani, oraşul experimentează un boom econimic şi
cultural.
Potrivit statisticilor oficiale, la 1 iulie 2007, populația oraşului Bucureşti în sine era de
1931838 (rata creşterii populației fiind de -0.127%). Potrivit paginii web City Mayors
Statistics2 , Bucureşti este al nouălea oraş în Europa la nivelul populației. Zona urbană
se extinde în afara limitelor Bucureştiului şi are o populație de peste 2 milioane de persoane. Ținând cont de satele şi oraşele satelit din jurul capitalei populația zonei metropolitane este de 2,15 milione. Potrivit datelor neoficiale, totalul populației reprezintă
mai mult de 3 milioane. În 2007, densitatea populației era de 8117 persoane pe kilometru pătrat (aproape cu 50% mai mare decât cea din Tokyo şi de 4 ori mai mare decât
cea a Romei).
Economic, Bucureştiul este cel mai prosper oraş al României şi unul dintre cele mai
importante centre industriale şi de transport ale Europei de Est. Oraşul dispune de
o variată gamă de facilități educaționale, evenimente culturale, centre comerciale şi
zone de relaxare.
2 www.citymayors.com
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Oraşul în sine este cunoscut din punct de vedere administrativ ca Municipiul Bucureşti,
şi are acelaşi nivel administrativ ca un județ, fiind împărțit în şase sectoare.

Bucureştiul în sine reprezintă 228 kilometri pătrați, în comparație cu zona urbană care
ajunge la 285 kilometri pătrați. Altitudinea variază între 55,8 metri în sud-estul oraşului
şi 91,5 metri. Oraşul este relativ de formă rotundă, cu centrul situat aproximativ la
intersecția principalelor axe nord-sud/est-vest în Piața Universității. Diverse lacuri –
dintre care cele mai importante sunt Herăstrău, Floreasca, Tei şi Colentina – se găsesc
de-a lungul oraşului, împreună cu râul Dâmbovița. În plus, în centrul capitalei există
un lac artificial de mici dimensiuni – Lacul Cişmigiu – înconjurat de parcul care poartă
acelaşi nume.
Bucureşti are o climă temperat continentală. Datorită poziției sale în Câmpia Română,
iarna bat vânturi puternice. Totuşi una din consecințele urbanizării a fost diminuarea
intensității acestora. Temperaturile iarna de multe ori scad sub 0ºC, uneori sub -15ºC
sau chiar -20ºC. Vara, temperatura medie este de aproximativ 23ºC, în ciuda faptului
că temperaturile de multe ori în centrul oraşului ajung între 35ºC şi 40ºC. Deşi media
precipitațiilor şi a umidității de-a lungul verii este scazută, sunt infrecvente, dar totuşi
puternici şi violente furtunile. Media anuală a precipitațiilor este de 610,5 mm.
Rata criminalității în Bucureşti este destul de scazută, cu un număr total de delicte descendent cu 51% între anii 2000 şi 2004. Rata crimelor violente în capitala continuă sa
fie mică, cu 11 crime şi 983 de alte delicte violente, în anul 2007.
În orice caz, trebuie sa ținem seama de progresul puțin efectiv al ultimilor ani referitor la
eficiența proceselor judiciale, consistența jurisprudenței şi responsabilitatea judiciară.
România, şi în special capitala, Bucureşti, suferă de un nivel ridicat al corupției.
• Condiții economice şi infrastructură industrială
Bucureşti este centrul economiei şi industriei româneşti, responsabil de aproximativ
20% din produsul intern brut (22 miliarde de euro în 2007) şi de un sfert din producția
industrială, fiind locuit de doar 9% din populația totală a țării. Mai mult de 30% din ta-
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xele naționale sunt plătite de către cetățenii şi companiile bucureştene. În 2007, o dată
cu dobândirea parității puterii de cumpărare (PPC)3 , Bucureştiul deținea un produs
intern brut per capita de 20,057 euro, reprezentând 92,2% din media Uniunii Europene şi aproape de două ori mai mult din media națională. De asemenea, în 2007, rata
activității reprezenta 55% din totalul populației capitalei.
În septembrie 2005, Bucureştiul deținea o rată de şomaj de 2,4%, seminificativ mai
mică decât rata şomajului național care era de 5,7%. Observând tabelul următor, rata
şomajului a scăzut apreciabil între anii 1997 şi 2007.

Economia capitalei se sprijină în mod special pe industrie şi servicii, serviciile deținând
o importanță din ce în ce mai mare în ultimii zece ani. Birourile principale a 186,000
firme, inclusiv cele a unora dintre cele mai mari companii din România se găsesc în
Bucureşti. O importantă sursă de creştere începând cu 2000 a fost rapida expansiune a
sectorului de construcții şi proprietăți.
Bucureşti este, de asemenea, cel mai mare centru național al tehnologiilor
informaționale şi comunicațiilor, dar şi a diverse companii de software care opereaza
cu centre exterioare. Cea mai mare bursă a României, Bursa Bucureşti, care s-a unit în
decembrie 2005 cu bursa electronică a capitalei, Rasdaq, joacă un rol foarte important
în economia oraşului.
Rata medie a venitului domestic în 2007 era de 1987 euro/an, iar numărul mediu al
persoanelor care împart o locuință era de 3,0.

3 În economie, paritatea puterii de cumpărare (PPC) este o metodă folosită pentru a calcula o
rată de schimb alternativă între monedele a două țări. PPC-ul măsoară puterea de cumpărare a
unei monede, într-o unitate de masură internațională (de regulă, dolari), deoarece bunurile și
serviciile au prețuri diferite în unele țări comparativ cu altele.
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Salariații care lucrează în sectorul servicii în județul Ilfov şi în Bucureşti (2002) -%Media: 32,04%

Salariații care lucrează în sectorul industrial în județul Ilfov şi în Bucureşti (2002) -%Media: 27,65 %
În România, numărul cel mai mare de firme mici şi mijlocii se localizează în Bucureşti şi
în regiunea Ilfov (68,471), reprezentând un 21,4% din numărul total pe plan național.
Din acest procent, doar 2,1% este dedicat activităților turistice (hoteluri, restaurante
etc.), în comparație cu 16,9% care se dedică tranzacțiilor imobiliare şi serviciilor industriale. În Bucureşti şi în județul Ilfov evoluția firmelor mici şi mijlocii a fost mult mai
activă decât în restul țării. În 2000, existau 35, 38 firme mici şi mijlocii pe 1000 de locuitori, 35,47 în 2001 şi 27,26 în 2002, în comparație cu media națională care era de 14,17
firme mici şi mijlocii pe 1000 de locuitori în 2002. Dezvoltarea sectorului privat este
accentuată prin crearea a mai mult de 25% din totalul național de firme; în majoritatea
lor create cu capital propriu.
Analiza teritorială a firmelor mici şi mijlocii din sectorul privat pe parcursul anului 2001
înfățişează o creştere de 3000 de locuri de muncă în Bucureşti. Valoarea adăugată
generată de sectorul firmele mici şi mijlocii a crescut în toate categoriile acestora pe
parcursul anului 2001, în termeni reali şi nominali, cu remarcabile valori pentru regiunea Bucureşti-Ilfov (160,1% şi 119%). Capitala este pe primul loc, cu o puternică capa9

citate de atracție a investițiilor externe directe, un 60,6% (13,264 milione de euro din
un total național de 21,885 milioane de euro) din totalul investițiilor externe directe în
România în anul 2005.
Bucureşti posedă, de asemenea, un ridicat procent (27,3%) al nivelului de plat¬ă
(remunerație) în comparație cu media națională.
Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2004, 22,16% din totalul firmelor din
Bucureşti-Ilfov sunt firme inovative.
În Bucureşti există numeroase supermarketuri care aparțin celor mai importante companii internaționale, ca, de exemplu, Carrefour, Cora şi Metro. Actualmente capitala
este martora unui boom al vanzării en detail, cu deschiderea unui mare număr de
supermarketuri şi hipermarketuri, construite an de an. Câteva dintre cele mai mari
şi moderne centre comerciale ale Bucureştiului sunt AFI Palace Cotroceni, Sun Plaza,
Băneasa Shopping City, Bucharest Mall, Gran Arena Mall, Plaza Romania, City Mall, Jolie Ville Galleria, Liberty Center, World Trade Plaza and Unirea Shopping Center. Există
un important număr de târguri şi piețe cu vânzare de produse tradiționale: Piața Amzei,
Piața 1 Mai, Piața Dorobanților şi Piața Obor.
Bucureştiul adăposteşte trei parcuri industriale, care au atras, în 2006, 126 de companii şi care au un număr total de 23,760 de angajați.
• Administrația
Bucureşti posedă un statut unic din punct de vedere administrativ, deoarece este singurul municipiu care nu aparține unui județ. Cu toate acestea, populația sa este mai
mare decât cea a oricărui județ din România, şi conferă aşadar puterea Primăriei Municipiului Bucureşti, care este corpul local de conducere.
Conducerea oraşului îi este oferită Primarului General, actualmente Sorin Oprescu
(candidat independent ales potrivit alegerilor locale pentru primar din iunie 2008). Deciziile sunt discutate şi aprobate de către Consiliul General format din 55 de consilieri
aleşi. În plus, municipiul este divizat în şase sectoare administrative, fiecare dintre ele
posedând 27 de consilieri, primărie şi primar. Primăria generală este responsabilă de
utilitățile oraşului, ca de exemplu sistemul de apă şi canalizare, sistemul de transport şi
infrastructură, în comparație cu primăriile sectoarelor care coordonează şi facilitează
contactul între cetățeni şi conducerea locală, sistemul de străzi secundare, parcuri,
şcoli şi sistemul de salubritate.
Ca şi alte consilii locale ale României, consiliile sectoarelor bucureştene, consiliul general al municipiului şi primarii sunt aleşi o dată la patru ani de către populație. De altfel,
Bucureştiul are şi un prefect, care este numit de către guvernul central român. Prefectul nu poate fi membrul nici unui partid politic. Rolul său este să reprezinte guvernul
național la nivel local, acționând ca o legătură şi facilitând implementarea Planurilor de
Dezvoltare Națională şi a proiectelor la nivel local.
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• Transportul public
Extinsul sistem de transport public al Bucureştiului este cel mai mare din România şi
unul dintre cele mai importante din Europa. Sistemul de transport este format din Metroul Bucureşti (deținut de METROREX) şi transportul de suprafață care este deținut de
RATB (Regia Autonomă de Transport Bucureşti) şi care consistă în autobuze, tramvaie,
troleibuze şi metrou uşor. Rețeau RATB este una dintre cele mai dense din Europa şi a
patra ca mărime de pe continent, transportând în jur de 1,7 milione de pasageri zilnic
de-a lungul celor 120 de linii de autobuz, 30 de linii de tramvai, 3 linii de metrou uşor
şi 20 de linii de troleibuz. Câteodată suferă, de asemenea, din cauza aglomerație. Din
2007, în capitală există o limită de 10,000 de licențe pentru taxiuri.
Deşi sistemul de transport public al Bucureştiului oferă o largă gamă de posibilități ziua,
populația simte lipsa transportului public nocturn. Începând cu ora 23:00 singurul mod
de transport în Bucureşti este cu taxiul.

Parcul RATBului este compus din peste 1450 de vehicule, dintre care în jur de 68% sunt
accesibile persoanelor în scaun cu rotile (podeaua vehiculelor fiind joasă) şi 34% sunt
dotate cu aer condiționat. Între anii 2005 şi 2009, parcul a trecut prin procesul cel mai
substanțial de înnoire începând cu 1989, şi actualmente este printre cele mai moderne
din Europa. În decembrie 2005, RATB a semnat un contract pentru 500 de Mercedes
Citaro cu podea joasă, autobuze accesibile scaunelor cu rotile. Autobuzele au fost livrate între iunie 2006 şi aprilie 2007. În ianuarie 2008, prima serie de 500 autobuze Citaro
a fost pusă în funcțiune. Aceste autobuze sunt primele vehicule cu aer condiționat ale
parcului RATB.
La finalul anului 2008, în Bucureşti existau 1,24 milione de vehicule, dintre care 985,000
maşini. În anul 2007 erau 150,000 mai puține, ceea ce demonstrează că numărul vehiculelor a crescut cu 13,76% în doar un an. Cu atât de multe maşini şi o densitate foarte
ridicată, a parca în Bucureşti este o importantă problemă a capitalei.
Rețeau municipală de străzi se centrează pe o serie de mari bulevarde (cu şase pâna
la zece benzi), care în general radiază din centrul oraşului către împrejurimi sau periferii şi sunt aranjate de-a lungul axelor geografice (nord-sud, est-vest). Cu excepția
bulevardelor şi străzilor principale, Bucureştiul deține o rețea de străzi secundare, care
conectează bulevardele. În zona istorică a oraşului multe străzi sunt de piatră cubică si
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sunt destinate doar pietonilor.
Bucureştiul este, de asemenea, centrul rețelei naționale de trenuri, condusă de către
CFR. Cea mai importantă stație de tren este Gara de Nord, care face legătura cu cele
mai mari oraşe ale țării (Oradea, Suceava, Constanța, Timişoara, Iaşi, Braşov, ClujNapoca), dar şi cu destinații internaționale (Belgrad, Budapesta, Chişinău, Kiev, Sofia,
Istanbul, Viena, Moscova).
Bucureşti reprezintă intersecția celor mai importante şosele, drumuri şi autostrăzi
naționale. Cele mai ocupate drumuri naționale şi autostrăzi conectează principalele
oraşe ale României, dar şi țările vecine ca Ungaria, Bulgaria şi Ucraina. Autostrada 1
(A1) către Piteşti (110 km) şi Autostrada 2 (A2) sau Autostrada Soarelui (152 km) către
regiunea Dobrogea şi Constanța, încep din Bucureşti.
Bucureştiul deține două aeroporturi internaționale:
• Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, localizat în nordul zonei metropolitane a
capitalei, în oraşul Otopeni, Ilfov, se află la 16,5 km distanță de centrul Bucureştiului
• Aeroportul Internațional „Aurel Vlaicu” situat la doar 8,5 km nord de centrul municipiului.

Cum putem observa din tabelul traficului aerian, Bucureşti reprezintă una dintre cele
mai importante porți pentru turismul românesc. De asemenea, este impresionantă
direcția ascendentă a traficului aerian pe parcursul perioadei 2005-2009, în special în
cazul Aeroportului Internațional „Aurel Vlaicu”.
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Bucureşti are o scenă culturală diversă şi în continuă creştere, cu o viață culturală
expusă în diferite domenii, inclusiv cel al artelor vizuale, artelor performative şi al vieții
de noapte. În comparație cu alte regiuni ale României, de exemplu litoralul Mării Negre
sau Transilvania, scena culturală bucureşteană este mult mai eclectică, nu are un stil
bine definit şi reuneşte variate elemente ale culturii româneşti şi internaționale.
Bucureşti posedă 2196 de monumente, dintre care:
• 96 de biserici
• 124 de cruci şi monumente funerare
• 1725 de clădiri şi locuințe private
• 26 de palate
• 90 de clădiri instituționale
• 10 muzee
• 17 hoteluri
• 25 locații de arhitectură industrială
• 37 maganazine
• 5 parcuri
• şi 33 de alte monumente.
• Obiective turistice
Ca însăşi România, Bucureşti are o istorie bogată şi tumultoasă. Menționat de către
Vlad Țepeş în secolul al XV-lea, capitală încă din secolul al XVII-lea, supraviețuind
nenumăratelor atacuri otomane, parțial distrus de dezastre naturale şi reconstruit de
câteva ori, ocupat la intervale de timp de către Imperiul Habsburgic (1716, 1737, 1789)
şi de către Imperiul Rus (de trei ori între 1768 şi 1806), în 1881 centru politic al nouluiproclamat Regat al României, curte regală de-a lungul secolelor XIX şi XX, ocupat de
către nemți în Primul Război Mondial, ocupat de ruşi în 1944, sub dictatura lui Nicolae
Ceauşescu pentru mai mult de 20 de ani, şi principala scenă a Revoluției din 1989,
Bucureştiul este din toate punctele de vedere un oraş eclectic. Următoarele obiective
turistice înfățişează, în mod special, bogăția istorică a oraşului.
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Palatul Parlamentului (inițial cunocut sub numele de Casa Poporului), contruit
in anii ´80, sub dictatura comunistă a lui Nicolae Ceauşescu. În prezent este cea
mai mare clădire din Europa şi a doua din lume după Pentagon. A avut nevoie de
20,000 de muncitori şi de 700 de arhitecți pentru a fi construit. Palatul cuprinde
12 etaje, 1100 de camere, un hol de peste 300 m şi 4 nivele ale subsolului, inclusiv
un bunker nuclear. Palatul găzduieşte actualmente Parlamentul României (Camera
Deputaților şi Senatul), dar şi Muzeul Național de Artă Contemporană. Clădirea se
poate lăuda, de asemenea, ca cel mai mare centru de congrese din lume.
Casa Presei Libere este un impresionant edificiu aşezat aproape la intrarea în
capitală. Completat în 1956, un an după foarte asemănătorul Palat al Ştiințelor şi
Culturii din Varşovia, Polonia. Original adăpostea aproape toate ziarele şi sălile de
presă ale capitalei, iar astăzi are aproape aceiaşi funcțiune, adăugând însă Bursa
Bucureştiului care ocupă partea de sud a clădirii.
Arcul de Triumf a fost inițial contruit în lemn în 1922 în onoarea curajoşilor soldați
români care au luptat în Primul Război Mondial; propriul Arc de Triomphe al
Bucureştiul a fost terminat în granit de Deva în 1936. Proiectat de către arhitectul Petre Antonescu, Arcul are o înălțime de aproape 85 de m. O scară interioară
permite vizitatorilor să urce pe acoperiş pentru o viziune panoramică a oraşului.
Sculpturile care decorează monumentul au fost create de artişti români importanți
ca Ion Jalea, Constantin Medrea şi Constantin Baraschi.
Memorialul Renaşterii este un pilar stilizat de marmură inaugurat în 2005 pentru a conmemora victimele Revoluției Române din 1989. Abstractul monument a
produs o mare controversă la inaugurare, mulți cetățeni fiind de părere că nu se
integrează estetic cu locația în care a fost plasat şi denunțând motivele politice
care au stat la baza contruirii lui.
Calea Victoriei este bulevardul cel mai vechi şi cu cel mai mult farmec din capitală.
Construit în 1692 pentru a conecta Vechea Curte Domnească cu palatul Mogoşoaia,
era inițial pavată cu cercuri de stejar. Strada devine Calea Victoriei în 1878, după
victoria românilor în Războiul de Independență. În perioada interbelică Calea Victoriei s-a transformat în una dintre cele mai la modă străzi ale capitalei. Plimbându-te de-a lungul bulevardului, din Piața Victoriei până în Piața Națiunilor Unite,
putem descoperi unele dintre cele mai impresionante clădiri ale oraşului: Palatul Cantacuzino, istorica Piață a Revoluției, Cercul Militar, clădirea CEC şi Muzeul
Național de Istorie.
Palatul Cantacuzino. Grigore Cantacuzino era unul dintre cei mai înstăriți cetățeni
ai României în 1899. Ca Prim Ministru dorea să dețină cea mai elegantă reşedință
din Bucureşti. Palatul a fost construit între 1898 şi 1900 în stilul eclectic francez.
Combinând arhitectura neoclasică cu elemente de art nouveau, este caracterizat
de balcoanele de fier forjat, înaltele arcade ale ferestrelor şi eleganta marchiză
flancată de doi lei. Astăzi, palatul găzduieşte Muzeul „George Enescu”. Palatul Cantacuzino este considerat simbol al culturii româneşti şi este înscris în listele Label
of Europen Heritage Sights.
Piața Revoluției. Piața a devenit faimoasă pe plan global când televiziunile
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internaționale au transmis ultimele momente la putere ale lui Nicolae Ceauşescu
în ziua de 21 decembrie, 1989. A fost aici, la balconul clădirii ce adăpostea birourile
generale ale Partidului Comunist, de unde Ceauşescu a privit cu neîncredere cum
mulțimea adunată în piață s-a întors împotriva lui. A fugit de mulțimea furioasă într-un elicopter alb, doar pentru a fi capturat în afara oraşului câteva ore mai târziu.
Însă importanța şi faima pieței sunt mult mai vechi decât evenimentele din 1989.
Pe laturile pieței se ridică Palatul Regal, care acum găzduieşte Muzeul Național de
Artă al României, impresionantul Ateneu Român şi istoricul hotel Athenee Palace.
În partea de sud a pieței se poate vizita frumoasa biserică Kretzulescu.
Ateneul Român. Opera arhitectului francez Albert Galleron, care a proiectat şi
Banca Națională a României, Ateneul se completează în 1888, finanțat aproape
în întregime cu donațiile cetățenilor. Una dintre cele mai importante campanii de
strângere de fonduri din România, numită „Un leu pentru Ateneu” a salvat proiectul după ce fondurile inițiale se epuizaseră. Cu înaltul dom şi coloanele dorice,
Ateneul se aseamănă cu un templu antic. Renumit pentru impresionanta acustică,
este cea mai prestigiosă sală de concerte a Bucureştiului şi găzduieşte Filarmonica
Română „George Enescu”. Clădirea Atenului Român este considertă simbol al culturii româneşti şi din 2007 face parte din lista Label of European Heritage Sights.
Cercul Militar. Stând de gardă impozant, această capodoperă neoclasică proiectată
de arhitectul român Dimitrie Maimaroiu, a fost contruită în 1912 pentru a servi
nevoilor sociale, culturale şi educaționale ale armatei române. Banchete şi evenimente oficiale încă se mai găzduiesc în sălile clădirii, în timp ce, etajul superior este
destinat bibliotecii armatei, birourilor şi sălilor de clasă pentru instrucția ofițerilor.
Cea mai mare parte a clădirii nu este deschisă publicului, însă impresionanta sală
a restaurantului şi teresa da.
Casa de Economii şi Consemnațiuni (CEC). Una dintre cele mai impresionante
fațade neoclasice ale capitalei, această clădire a fost construită în secolul al XIX-lea
după planurile arhitectului francez Paul Gottereau (care între 1875 şi 1900 a proiectat peste 50 de clădiri în capitală), pentru a adăposti prima Bancă de Economii a
României. Palatul de formă pătrată posedă un dom central de sticlă, care permite
lumina naturală să pătrundă în edificiu, şi încă patru domuri de dimensiuni mai
mici. Arcul intrării, cu coloane corintiene, reprezintă un obiectiv de vizitat.
Centrul Istoric al Bucureştiului: Zona Lipscani. La începutul secolului al XV-lea,
majoritatea negustorilor şi meşteşugarilor – români, austrieci, greci, bulgari,
sârbi, armeni şi evrei – şi-au deschis prăvăliile şi magazinele în acestă secțiune a
oraşului. În curând, zona a devenit cunoscută sub numele de Lipscani, consecință
a numeroşilor comercianți nemți din Lipsca sau Leiptzig. Celelalte străzi au luat
numele diferitelor comunități şi asociații de meşteşugari: Blănari, Covaci (potcovar, fierar), Gabroveni (făceau cuțite), Cavafii Vechi (făceau pantofi). Amestecul de
naționalități şi culturi se reflectă în arhitectura zonei, de la baroc la neoclasicism
şi art nouveau. În prezent, zona adăposteşte numeroase galerii de artă, magazine
de antichități şi cafenele. De asemenea, zona Lipscani cuprinde în sine numeroase
atracții turistice ale Bucureştiului, de exemplu Palatul şi Biserica Veche, Hanul lui
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Manuc şi restaurantul Carul cu Bere.
Piața Universității este traversată de persoane şi maşini de la primele ore ale
dimineții până la ultimele ore ale zilei şi reprezintă o zonă foarte populară pentru
întâlniri în Bucureşti. Piața adună capodopere arhitectonice remarcabile în cele
patru colțuri ale sale, începând cu Şcoala de Arhitectură a Universității Bucureşti,
Teatrul Național, Spitalul Colțea şi biserica sa, şi Palatul Şuțu, în prezent Muzeul de
Istorie a Bucureştiului. În mijlocul pieței, pe o mică „insulă”, zece cruci de piatră se
ridică în onoarea persoanelor asasinate în revoluția din 1989.
Festivalul „George Enescu” (cunoscut şi ca Festivalul şi Competiția Internațională)
este organizat în onoarea compozitorului român George Enescu şi este cel mai
mare festival şi competiție internațională de muzică clasică al României şi unul
dintre cele mai importante în Europa de Est. George Georgescu, un apropiat al lui
Enescu, organizează primul festival în 1958. Actulmente festivalul se organizează o
dată la doi ani; ediția din 2007 s-a celebrat între 1 şi 23 septembrie şi s-a încheiat
cu o reprezentaței a „Carmina Burana” de Carl Orff în fața unui public de 4000
de persoane. Festivalul este, de asemenea, important, pentru numărul mare de
turişti pe care îl atrage.

• Muzee

•
•

•

Muzeul Colecțiilor de Artă adăposteşte colecții private donate pe parcursul anilor.
Colecțiile includ artă europeană şi orientală.
Muzeul de Artă şi Istorie a Bucureştiului adăpostit în neoclasicul Palat Şuțu, muzeul dispune de mii de artefacte, de la monede, cărți, hărți, gravuri, picturi, arme
şi mobilă, până la costume tradiționale. Printre cele mai valoroase obiecte expuse
întâlnim documentul care atestă pentru prima oară numele Bucureştiului, emis de
către Vlad Țepeş în 1459.
Palatul si Muzeul Cotroceni. O fostă reşedință regală construită între 1679 şi 1681
la ordinul prințului Şerban Cantacuzino. După 1990, partea veche a palatului devine muzeu. Holul Oriental, Holul Norvegian şi Camera Reginei au rămas aproape
neschimbate de la construirea lor şi merită a fi vizitate. De asemenea, se poate vizita o foarte importantă colecție de artă medievală. Noua aripă a palatului
adăposteşte Reşedința Prezidențială.
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Muzeul „George Enescu” găzduit în Palatul Cantacuzino, expune documente şi
diferite obiecte care au aparținut compozitorului şi violonistului român George
Enescu (1881-1955), inclusiv colecția Bach pe care i-a dăruit-o Regina Elisabeta a
României.
Muzeul Natural de Istorie „Grigore Antipa”. Recent restaurat, acest muzeu este cel
mai mare muzeu de istorie naturală al României, adăpostind colecții de reptile,
păsări şi mamifere. Sunt expuse peste 300,000 de artefacte şi exemplare, inclusiv
fosila unui dinozaur. Un etaj întreg este dedicat vieții submarine şi expune exemple
de balene, delfini şi foci. Muzeul conține, de asemenea, un impresionantă colecție
de fluturi.
Muzeul de Artă Veche Apuseană. Alături de colecția de artă renascentistă a lui
Dumitru Minovici, care s-a îmbogățit din petrol în anii ´30, muzeul expune tapiserii
belgiene, mobilă nemțească, sticlă elvețiană, o bibliotecă şi pictură italiană din
secolele XVI-XVII.
Muzeul Țăranului Român. Deschis în 1906, muzeul expune cea mai bogată colecție
de folclor din România, cu peste 90,000 de piese. Colecția de ceramică include
18,000 de articole reprezentănd cele mai importante centre de ceramică ale țării.
La fel de impresionantă, colecția de costume cuprinde aproape 20,000 de costume
folclorice tradiționale, unele datând de la începutul secolului al XIX-lea, oferind
vizitatorilor o panoramă a stilurilor şi tradițiilor țăranilor români. În 1996, Muzeul
Țăranului Român a fost numit Muzeul European al Anului. Vizitatorii pot cumpăra
obiecte tradiționale româneşti în amplul magazin al muzeului.
Muzeul Național de Artă al României este poate cel mai cunoscut muzeu al
Bucureştiului. Se găzduieşte în inițialul palat regal şi expune o impresionantă
colecție de artă medievală şi modernă românească, dar şi o importantă colecție
de artă internațională care aparținea familiei regale (artă românescă şi europeană
datând din secolul al XV-lea până în secolul XX).
Muzeul Național de Geologie. Impresionantă colecție de minerale şi formațiuni de
quartz specifice zonei României, inclusiv o foarte interesantă structură geologică
a țării.
Muzeul Național de Istorie. Extins de-a lungul a 41 de camere, exponatele muzeului narează evoluția istorică a României din preistorie până în prezent. Atracția
principală este Sala Tezaurului Național unde se pot admira peste 3000 de piese de
aur, inclusiv bijuterii şi obiecte din neolitic. Printre exponate putem vedea 12 piese
ale faimosului tezaur de secol IV „Pietroasele”.
Muzeul Național Militar a fost fundat în 1972 şi ilustrează cele mai importante
lupte şi conflicte armate din istoria română. Sunt expuse, de asemenea, colecții
de arme orientale şi occidentale, uniforme româneşti şi străine, medalii militare
şi decorații, trofee, artilerie, tunuri şi avioane, dar şi o bibliotecă cu documente istorice militare. Piesă centrală este expoziția Revoluției din 1989, expunând
obiecte personale donate de către familiile soldaților şi civililor asasinați în cursul
evenimentului.
Muzeul Național de Artă Contemporană este printre cele mai noi muzee ale
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Bucureştiului şi expune artişti contemporani români, dar organizează şi numeroase expoziții temporale cu artişti internaționali. Muzeul este găzduit în una din
aripile Palatului Parlamentului.
Muzeul Căilor Ferate Române. Diverse motoare şi vagoane sunt expuse în aer liber,
iar în interior se pot găsi un telegraf Morse din 1869, memorabilia, fotografii de
final de secol XIX - început de XX şi unele uniforme româneşti.
Muzeul Storck. Acest muzeu a fost creat în onoarea operelor sculptorului Frederick Storck, fundator al şcolii româneşti de arhitectură, şi a soției sale, Cecilia
Cuțescu-Storck, o artistă şi o apărătoare a recunoaşterii femeilor în artă. Peste 150
de picturi şi 250 de sculpturi sunt expuse în reşedința Storck, construită în 1913 de
către un arhictect francez după planurile lui Frederick Storck.
Muzeul Tehnic. Muzeul expune 5000 de piese reprezentând o largă gamă de modele industriale: turbine, compresoare, motoare cu vapor, cilindrul de la primul
motor cu vapor folosit într-o fabrică românescă şi maşini sau motociclete antice.
Muzeul Theodor Pallady. Este găzduit în frumoasa clădire Melik, restaurată de
curând; construită în jurul anului 1750 de către bogatul Hagi Kevork Nazaretoglu,
de origine armeană, clădirea Melik este cea mai veche din Bucureşti. Muzeul expune şase picturi ale lui Pallady, două desene şi alte obiecte de artă.
Muzeul Satului. Înființat de către familia reglă în 1936, acest fascinant muzeu în
aer liber, cel mai mare de acest fel din Europa, acoperă peste 30 de hectare pe
malul lacului Herăstrău şi în interiorul parcului Herăstrău. Expune o colecție de
50 de edificii reprezentând istoria şi stilurile arhitecturii rurale româneşti. Case
țărăneşti cu acoperişuri de paie, cabane construite din buşteni, biserici sau mori
de apă din toate regiunile țării, au fost desmontate cu grijă, aduse în acest spațiu
şi reconstruite pentru a recrea imaginea satelor. De-a lungul anului, Muzeul Satului organizează evenimente speciale cu artişti populari demonstrând meşteşuguri
tradiționale. Obiecte de artă populară sunt disponibile în magazinul de cadouri al
muzeului.
Muzeul Zambaccian. Muzeul deține colecția privată a colecționistului Krikor Zambaccian (1889-1962). Nume ca Andreescu, Grigorescu, Luchian, Pallady şi Tonitza
sunt cunoscute în România, cu toate că în afara granițelor nu au acelaşi renume,
dar lucrările, majoritatea lor aparținând şcolii impresioniste, sunt de cea mai bună
calitate. Există, de asemenea, câteva scultpuri alături de pânze. Deşi Zambaccian
era un mare patron al artelor din România, a colecționat şi artă europeană şi artişti
ca Cezanne, Renoir, Delacroix, Corot, Derain, Matisse, Pissaro, Bonnard, Utrillo
şi Picasso. Muzeul încă păstrează aranjamentul expozițional conceput de către
colecționist.
Muzeul Aviației este în aer liber şi expune diferite tipuri de aeronave.
Muzeul de Istorie al Comunității Evreieşti documentează viața aceste comunități în
regiune din timpuri antice până la Holocaust.
Muzeul Curtea Veche. Ruinele palatului principilor valahi, unele părți datând din
secolul al XVI-lea. În jurul unei mici fortificații din acest loc, este unde Bucureştiul
a început să se dezvolte.
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În Bucureşti există, de asemenea, un număr de alte de muzee de mici dimensiuni,
colecții private, case memoriale dedicate diferitelor personalități literare, ştiințifice
sau politice.
• Arte performative
Artele performative sunt unul din elementele culturale cele mai puternice ale capitalei,
iar oraşul dispune de un număr important de instituții de acest gen. Poți cumpăra bilete
la spectacole direct la casele de bilete ale instituțiilor sau, în unele cazuri, pe Internet.
• Opera şi Baletul Național. Opera a fost construită în 1953, merit¬ă a fi vizitată
nu doar cu ocazia spectacolelor, ci şi pentru a vedea elegantul interior. Renumita
Operă Română susține spectacole în română, dar şi în italiană sau germană. Baletul Național Român susține spectacole, de asemenea, în acest teatru.
• Teatrul Național de Operetă
• Filarmonica „George Enescu” la Ateneul Român. Renumit în lumea întreagă pentru
impresionanta acustică, Ateneul Român gazduieşte Filarmonica. Cunoscuți artişti
şi dirijori au interpretat aici de-a lungul anilor. Printre ei: Erich Kleiber, Sergiu Celibidache, Ionel Perlea, Herbert von Karajan, Dinu Lipatti, Arthur Rubinstein, Pablo
Casals şi Yehudi Menuhin.
• Orchestra Națională Radio este una dintre cele mai importante din țară, interpretând în mod frecvent muzică clasică de cameră sau concerte în clădirea radioului.
• Teatru
Ruşii au introdus tehnica Stanislavski teatrului românesc, una din consecințele actuale
fiind nivelul calitativ foarte ridicat al spectacolelor. Deşi majoritatea producției de teatru este produsă în româneşte, câteodată, este posibil să găseşti spectacole în germană
sau engleză în diferite teatre mai mici. Stagiunea de teatru se închide pe timpul verii , din iulie până în septembrie, dar totuşi mai rămân deschise câteva mici teatre
studențeşti sau underground.
În 2007, teatrele bucureştene au pus în scenă 1710 spectacole, 50 dintre ele fiind premiere. De asemenea, au participat la 62 de festivaluri internaționale, la 543 evenimente artistice naționale şi au organizat 72 de manifestații artistice.
• Cinema
Filmele străine sunt de obicei proiectate în versiune original¬ă cu subtitrare în
româneşte. Anumite animații sau filme pentru copii sunt dublate în române¬şte.
În Bucureşti putem întâlni două tipuri de cinematografe:
•

cinematografe de artă ca: Cinemateca Română, Noul Cinema al Regizorilor Româ19

•

ni, Eurocinema, Cinema Europa, Cinema Elvira Popescu
-cinematografe comerciale (dominante): Cinema City, Hollywood Multiplex, Movieplex, Light Cinemas, Patria Cinema, Scala Cinema, CinemaPro.

• Spații verzi: parcuri şi grădini
•

•

•

•
•

•

Parcul Cişmigiu a fost proiectat în 1845 de către arhitectul peisagist Carl Meyer,
grădina deschizându-se publicului în 1860. Numele Cişmigiu este de origine turcă,
cişmea, însemnând fântână. Peste 30,000 de copaci şi plante au fost aduşi aici din
munții Carpați, pe când plantele exotice au fost importate din grădinile botanice
ale Vienei. Cişmigiul este parcul cel mai vechi al Bucureştiului şi un loc foarte bun
pentru a te refugia de agitația oraşului.
Parcul Herăstrău se intinde pe o suprafață de peste 400 de hectare şi găzduieşte
numeroase atracții, inclusiv un serviciu de închiriat bărci, piste de tenis şi un spațiu
unde se organizează un târg. Pe timpul verii, multe terase se deschid pe malul
lacului. Pentru o imagine de ansamblu asupra parcului, se poate călatori în jurul
parcului într-un mic ferry. Parcul găzduieşte Muzeul Satului.
Parcul Carol I. Acest parc de dimensiuni mari este unul dintre cele mai frumoase
din oraş şi adăposteşte un masiv monument care în trecut conținea resturile liderului comunist Gheorghe Gheorghiu Dej şi flacăra eternă care arde pe mormântul Soldatului Necunoscut. Proiectat de către arhitecrul peisagist Eduard Redont
în 1900, parcul oferă alei pentru plimbare, o panoram-ă a centrului oraşului şi
o mulțime de ocazii pentru a face fotografii. Vara, pe scena Arenele Romane se
organizează concerte în aer liber.
Grădina Botanică. Deschisă în 1891, grădina expune peste 5000 de varietăți de
plante din România şi din lume.
Parcul Tineretului unde se găseşte Sala Polivalentă, o clădire multifuncțională
unde se organizează concerte, evenimente sportive, expoziții etc. Parcul este dotat
cu un parc de distracții pentru copii, se pot închiria bărci, există diverse restaurante şi baruri.
Parcul Titan (cunoscut şi ca Parcul IOR), este o oază verde printre clădirile de
locuințe construite în perioada comunistă. Se situează în partea de est a oraşului
şi adăposteşte o frumoasă biserică de lemn. De asemenea, pe malul lacului, există
câteva cluburi.

• Media
Bucureşti este cel mai important centru media al țării, adăpostind birourile principale ale televiziunilor naționale, ziarelor şi stațiilor de radio. Printre cele mai importante ziare menționăm Evenimentul Zilei, Jurnalul Naţional, Cotidianul, România Liberă,
Adevărul, Gardianul şi Gândul.
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Un important număr de ziare şi publicații media este găzduit de Casa Presei Libere, un
obiectiv turistic localizat în nordul Bucureştiului, original numită Casa Scânteii după
numele ziarului oficial comunist Scînteia. Casa Presei Libere nu este singurul obiectiv
turistic bucureştean relaționat cu media sau cu industria comunicațiilor: Casa Telefoanelor care a fost prima clădire modernistă pe Calea Victoriei, Casa Radio care este o
masivă clădire rămasă neterminată încă din perioada comunistă.
Ziarele ¬în limba engleză sunt disponibile încă din ani ´30, iar după 1990 au reapărut,
ocupând un loc din ce în ce mai proeminent. Există două cotidiane locale în limba
engleză Bucharest Daily News şi Nine O’ Clock, dar şi numeroase alte reviste. Un număr
de alte publicații periodice în diferite limbi sunt disponibile în capitală, printre care
menționăm ziarul ungur Új Magyar Szó.
Observatorul Cultural este revista de artă şi cultură a capitalei, iar revistele săptămânale
Şapte Seri şi B24FUN, oferă date despre majoritatea evenimentelor bucureştene. În
capitală se editează, de asemenea, revista intelectuală Dilema, revista de satiră Academia Cațavencu, ca şi un număr variat de alte reviste comerciale.
• Birouri de informații turistice şi media folosită de turişti
Cu privire la Birourile de Informații Turistice, Bucureştiul suferă de o mare slăbiciune:
capitala nu este dotată cu un real birou pentru turişti. Turiştii pot găsi informații despre
oraş în aeroport, în stația de tren, la Primărie, dar nu într-o locație adecvată acestui
scop, unde ar putea cere informații despre hoteluri, evenimente, hărți etc.
Pe internet o mulțime de websituri oferă informații pentru turişti şi vizitatori, însănu
există o pagină web oficială a turismului bucureştean.

21

•Evenimente culturale si festivaluri
Pe parcursul anului, Bucureşti găzduieşte un important număr de evenimente culturale
şi internaționale, în diferite domenii. Majoritatea festivalurilor au loc în lunile de vară.
Opera Națională organizează Festivalul Internațional de Operă în fiecare an în mai şi
iunie, convocând ansambluri şi orchestre din toată lumea. Societatea Ateneului Român
organizează o dată la doi ani Festivalul George Enescu în diverse locații ale oraşului
în luna septembrie. În plus, Muzeul Țăranului şi Muzeul Satului celebrează de-a lungul anului numeroase evenimente de divulgare a artelor şi meşteşugurilor folclorice
româneşti.
În prima decadă a secolului XXI, datorită creşterii comunității chineze în Bucureşti, diferite evenimente culturale dedicate acestei comunități au avut loc în capitală. Primul
festival oficial chinez organizat a fost Festivalul Anului Nou Chinez din februarie 2005,
care a avut loc în Parcul Nichita Stănescu şi a fost organizat cu sprijinul Primăriei Generale Bucureşti.
În 2005, capitala română a fost prima din sud-estul Europei care a găzduit evenimentul
internațional CowParade, care consta în amplasarea a zeci de vaci pictate şi decorate
în diferite locații ale oraşului. De asemenea, din 2005, Bucureşti are propria bienală de
artă contemporană, Bienala Bucureşti.
Alte importante festivaluri şi evenimente sunt:
• Târgul Național de Paşte de Arte şi Meşteşuguri (Aprilie)
• Festivalul Internațional de Film (Aprilie)
• Festivalul Internațional de Muzică „Jeunesses Musicales” (Mai)
• Festivalul Internațional de Muzică „EuropaFest” (Mai)
• Festivalul Vechi al Bucureştiului (Mai)
• Festivalul „GayFest” (Mai)
• Festivalul de Imagine şi Fotografie „ArtPhoto” (Mai-Iunie)
• Festivalul de Muzică de Stradă „D´ale Bucureştiului” (Iunie)
• Noaptea Institutelor Culturale (Iunie)
• Târgul Meşteşugarilor (Iunie-Iulie)
• Bucharest City Challenge - Car Racing (August)
• Târgul Internațional de Mobilă şi Design Interior/ BIFE-TIMB (Septembrie)
• Romania Tennis Open – un eveniment al ATP (Septembrie)
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•
•

Romanian International University Fair (RIUF) (Octombrie)
Târgul de Cadouri de Iarnă, Arte şi Meşteşuguri – Muzeul Țăranului Român (Decembrie)

În continuare, vom prezenta o evoluție a „vitalității culturale urbane” a Bucureştiului,
analizând frecvența evenimentelor culturale şi artistice, modul în care sunt folosite
spațiile publice şi gradul de implicare al administrațiilor.
Între 2003 şi 2007 numărul evenimentelor cultural-artistice în Bucureşti s-a dublat,
ceea ce reprezintă o creştere remarcabilă.

În primele nouă luni ale anului 2008, în capitală s-au organizat un număr de 66 de eveniemte artistice şi culturale. Această situație ascendentă a început cu 2006 şi a continuat
pe toată durata anilor 2007 şi 2008. În ultimii ani se observă prezența şi implicarea, în
organizarea acestor evenimente culturale, unor organizații non-guvernamentale.

Majoritatea evenimentelor culturale au fost organizate de către sectorul public:
instituții administrative locale şi generale, instituții culturale străine şi institute culturale locale. Centrul pentru Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti (ArCub) a reprezentat un actor public de reală importanță, implicându-se în peste 33 de evenimente
culturale în 2006.
Companiile de producție muzicală, agențiile de publicitate şi alte instituții media sunt
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doar unele dintre instituțiile private implicate în organizarea de evenimente culturale.
Prezența acestor entități private este strâns legată de profitul economic pe care evenimentele în sine îl oferă.
Organizațiile non-guvernamentale şi-au triplat prezența în organizarea de evenimente
în spațiile publice bucureştene, iar partidele politice au scăzut pe scala entităților implicate în acest fel de evenimente.

Cum se poate observa în tabelul de deasupra, muzica apare ca principala activitate artistică organizată în spațiile publice. Artele vizuale, teatrul şi dansul au crescut
numărul de evenimente în spațiile publice între 2003 şi 2007.
În ultimii ani diferitele instituții publice, private sau non-guvernamentale ale
Bucureştiului au participat şi s-au implicat în numeroase proiecte, multe dintre ele de
foarte mare importanță pentru cetățeni, pentru estetica oraşului şi pentru dezvoltarea
regională. Din 2007, unele sunt finanțate si de către Uniunea Europeană. De exemplu:
• TUB (Transcentral Urban Bucharest)4. Acest proiect, lansat cu ocazia Competiției
Anuale de Arhitectură (17-30 mai 2007) este rezultatul a 14 birouri de arhitectură
în parteneriat care propun un circuit alternativ pentru centrul capitalei, diferit de
rețeau de străzi sau alei care poate fi folosită actualmente. Studiul de impact a
fost realizat în parteneriat cu Space Syntax London. Echipa TUB propune o serie
de proiecte de dezvoltare în centrul Bucureştiului, toate realizându-se pornind de
la infrastructura disponibilă, separându-se de actuale circuite de străzi. Proiectul
a avut un foarte mare impact în presă şi în cercurile profesionale; de aceea, se
aşteaptă o implicare activă a publicului, a societății civile şi a agenților economici,
în special a autorităților, pentru a face această viziune reală.
• ATU (Asociația pentru Tranziție Urbană)5. ATU este o organizație nonguvernamentală care se implică în proiecte relaționate cu dezvoltarea viabilă
urbană: transparență decizională şi democrație participativă, îmbunătățirea
condițiilor locuințelor, îmbunătățirea calității spațiilor publice, memorie şi identitatea a patrimoniului urban, lupta împotriva excluderii sociale în cartierele cu
4 http://www.t-u-b.ro
5 http://atu.org.ro
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sărăcie extremă. Asociația are la bază o echipă interdisciplinară: arhitecți, ingineri
şi arhitecți urbanişti, sociologi, avocați, antropologişti, economişti. Creată în 2001
cu 21 de membri fondatori, asociația are acum 50 de membri. Susținând proiecte
ca „Împreună pentru un oraş mai bun” sau „Pactul pentru Bucureşti” care implică
peste 40 de organizații, ATU reprezintă în sine una dintre instituțiile de creație şi
protecție ale capitalei.
CCCDC (Centrul de Cercetare şi Consultanță a Culturii)6. Creat în 2005 ca instituție
subordonată Ministerului Culturii şi Patrimoniului, centrul contribuie la elaborarea, supravegherea şi evaluarea politicilor publice în domeniul cultural. Politicile
culturale trebuie să se adapteze la evoluția demografică, economică şi socială a
ultimilor ani. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Centrul de Cercetare acționează
colectând şi generând date statistice, analize sociologice şi diagnostice economice
pentru beneficiul Ministerului Culturii şi Patrimoniului, dar şi pentru cel al altor
instituții publice. Misiunea centrului este aceea de a proporționa analize şi date
pentru politicile culturale ale Ministerului, dar şi pentru publicul larg.

• Universitățile Bucureştiului
România a fost de acord cu respectare convențiilor sistemului Bologna. Aşadar, începând cu anul şcolar 2004/2005 educația universitară s-a organizat în trei cicluri de
studii. În Bucureşti există 16 universități publice, cele mai importante dintre ele fiind
Universitatea din Bucureşti, Universitatea Națională de Arte, Academia de Studii Economice, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” şi Universitatea Politehnică.
La aceste se adaugă cele 19 universități private, ca Universitatea Româno-Americană
sau Universitatea „Spiru Haret”. În total sunt 159 de facultăți în 35 de universități.
Prima instituție educațională modernă a fost Academia Domnească din Bucureşti,
creată în 1694 şi divizată în 1864 pentru a forma Universitatea din Bucureşti şi Colegiul
Național „Sfântul Sava”, ambele fiind printre cele mai prestigioase din țară.

6 http://www.culturadata.ro
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• Centre culturale şi institute
În Bucureşti o mulțime de evenimente culturale sunt organizate de către centrele şi
institutele culturale. Multe țări sunt reprezentate în capitală de către propriile instituții.
Aceste centre şi institute organizează în fiecare an un important eveniment care se
numeşte „Noaptea Institutelor Culturale din Bucureşti”. 13 institute culturale şi centre sunt gazdele unei diversități de evenimente culturale, care încep după-amiaza şi
se sfârşesc în zori de zi, variând de la inițiere în criket până la pantomimă, muzică
tradițională sau alternativă, lectură, ateliere şi proiecții de film. Un autobuz special pentu această ocazie, circulă între diferite locații, pe toată durata nopții. Presa se implică
activ în difuzarea acestui eveniment, de la ştiri în ziare, la televiziune, radio şi reviste.
Institutele au propriile biblioteci şi organizează în mod constant evenimente muzicale,
de artă, de teatru, cinematografice, dar şi conferințe, cursuri de limbă şi ateliere. Unele
dintre aceste centre şi institute culturale ale Bucureştiului sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

British Council (deschis în Bucureşti în 1938)
Casa America Latină
Centrul Cultural American
Centrul Cultural European
Centrul Cultural „F. Schiller”
Centrul Ceh
Forumul Cultural Austriac
Centrul Cultural „Cervantes”
Centrul Cultural Ungur
Fundația „Calea Victoriei”
Fundația SOROS
Institutul Cultural Român
Institutul Francez
Institutul „Goethe”
Institutul Cultural Italian
Institutul Polonez
Institutul Slovac
Uniunea „Elena” (Institutul Grec.

•Activitatea de cercetare şi dezvoltare
În 2007 în Bucureşti existau 12,591 de cercetători şi 2317 tehnicieni care lucrau în
domeniul cercetării. Cererile de patentare depuse de către aplicanți români în 2007
au fost de 260, cererile pentru înregistrarea invențiilor de 151, iar cererile de marcă
inregistrată de 5382.
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Centrul de Cercetare şi Consultanță a Culturii realizează anual un studiu care reflectă
necesitățile culturale ale populației. În 2007 cererea culturală a populație şi infrastructura distribuției culturale era:
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• Infrastructura culturală domestică
Acelaşi centru de cercetare a realizat un studiu pornind de la a întreba cetățeni
bucureşteni asupra infrastructurii culturale domestice de care dispun. Rezultatele
demonstrează că aproape toată populația capitalei deține un televizor, mulți dintre ei
cu televiziune prin cablu, mai mult de jumătate au acces la internet (52,8 %) şi 13,1 %
dețin intrumente muzicale.
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Capacitatea de cazare în Bucureşti se află într-o continuă creştere, din punct de vedere
al numărului, cât şi a tipului. Se poate găsi cazare începând cu hoteluri de cinci stele
până la hosteluri. Ținând cont că începând cu 2007, numărul turiştilor a crescut semnificativ, antreprenorii locali au investit din ce in ce mai mult în sectorul hotelier. Numărul
unităților de cazare turistică, între 2000 şi 2007, înregistrează o importantă creştere.

În 2007, mai mult de 900,000 de turişti s-au cazat în unitățile Bucureştiului, şi mai
mult din jumătate dintre ei erau străini. Deşi numărul unităților de cazare şi al turiştilor
este în continuă creştere, capitala duce lipsa unei structuri turistice diversificate. De
exemplu, din totalul unităților turistice de cazare, 80 reprezintă hoteluri şi doar 2 sunt
hosteluri.
De asemenea, nu se poate găsi nici un camping autorizat în capitală. Din surse neoficiale ştim că este posibil să întâlneşti persoane care îți permit să instalezi cortul în propria
grădina, sau că, în împrejurimile Bucureştiului există un camping. Este necesar însa ca
administrația locală să fie conştientă de situație şi să încurajeze structuri alternative
pentru cazarea turiştilor.
Între 2006 şi 2007 înnoptările în structurile de primire turistică au crescut cu 18% şi,
cum era de aşteptat, majoritatea lor au însemnat înnoptări în hoteluri.
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Primăria Municipiului Bucureşti este principalul actor financiar implicat în politicile culturale locale. Operând cu bani de la buget, cu fonduri locale sau de la Uniunea
Europeană, Primăria duce la capăt o serie de proiecte de dezvoltare. Unele dintre ele
s-au încheiat în perioada 2004-2008, altele încă aşteaptă pentru a fi completate.
• Sistemul IT
Implementarea unei societăți informaționale, folosirea la o scară largă şi dezvoltarea
sectorului tehnologiilor informației, dar şi evoluția administrației publice locale în sectorul IT (componentă a reformei administrației publice locale), reprezintă obiective
strategice. Pentru a duce la bun sfârşit şi a accentua rolul important în evoluția IT la
nivel administrativ, Primăria Munipiului a elaborat un plan format din trei faze:
1. Implementarea unui sistem informatic integrat pentru managementul activităților
administrative;
2. e-Bucureşti – sistem informatic integrat pentru administrația publică şi extins asupra serviciilor folosite de cetățeni;
3. Extinderea la nivel administrativ național.
Primul pas, implementarea sistemului integrat pentru managementul activităților administrative, este aproape încheiat, 8 dintre cele 10 subsisteme fiind date în folosință
din 2004.
„Linia principală de fibră optică a Bucureştiului plănuită pentru transferul fluxului
informațional” este un proiect al municipalității care îşi propune o extindere a rețelei
de comunicații, prin crearea unui linii optice principale care deține o foarte mare capacitate. Această linie ar servi nu numai pentru a transmite IP, ci şi semnale audio, video,
de voce, de date. Costul estimativ al acestui proiect este de un milion de euro.
• Strategia de protecție ambientală
Poluarea ambientală a devenit pentru Bucureşti o foarte mare problemă. Creşterea
numărului vehiculelor în tranzit sau ale rezidenților capitalei a început să genereze
serioase probleme în ceea ce priveşte fluiditatea traficului, poluarea fonică şi calitatea
aerului.
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Adoptarea şi implementarea unei strategii coerente privind calitatea ambientală
reprezintă un complex proces care implică diverse tehnici de analiză, coordonare şi cooperare între participanții la această acțiune, ca de exemplu agenții economici, asociații
industriale şi muncitoreşti, organizații civile locale, figuri oficiale locale şi publice.
De aceea, strategia de protecție ambientală are următoarele obiective:
• dezvoltarea ecologică a potențialului turistic, a relaxării şi distracției în parcurile şi
grădinile Bucureştiului;
• reabilitarea spațiilor verzi;
• crearea hărții acustice a capitalei.
• Arena Bucureşti
Proiectul consistă în crearea unei Săli Polivalente cu o capacitate de 16,000 de locuri,
folosind tehnologii moderne pentru facilități, diferite în comparație cu alte clădiri de
acest fel. Evenimentele care se vor găzdui în acest spațiu vor fi de tip cultural, sportiv,
expozițional etc. Costul estimativ total al proiectului este de 45 de milioane de euro.
• Urbanism şi planuri teritoriale
Principala preocupare în domeniul urbanismului este implementarea Planului General de Urbanism şi a Regulamentului Urban Local. Pentru a le duce la bun sfârşit sunt
necesare diverse studii ale teritoriului şi structurii locale. De asemenea, sunt stabilite
următoarele obiective strategice:
- accentuarea identității municipiului Bucureşti în acord cu aspirațiile de a deveni o
metropolă europeană;
- susținerea vitalității şi atracției municipiului în acord cu rolul pe care îl are, fiind capitala țării;
- dezvoltarea capitalei ca o aglomerație urbană care menține un rol activ şi stimulant la
nivel regional şi metropolitan;
- protecția şi valorificarea potențialului natural, arhitectural şi urbanistic.
Reabilitarea unor zone urbane, prin acțiuni de restaurare, reînnoire, recontrucție, produce efecte benefice, directe sau mediate, asupra calității de viața a rezidenților sau
a altor utilizatori, exprimând dincolo de o politică urbană şi o serie de politici sociale.
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• Analiza SWOT7
Puncte forte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poziție geo-strategică în sud-estul graniței Uniunii Europene.
Zonă de amortizare unde civilizația şi cultura ortodoxă, islamică şi occidentală s-au
amestecat.
Bucureşti este un “produs” relativ nou pe piața turistică europeană şi internațională:
curiozitatea turistului către oraş este un avantaj.
Farmecul oraşului şi bogăția decorativă: numeroase şi diferite modele arhitecturale şi moduri de viață.
Capitala are o economie diversificată, cu un sector terțiar dezvoltat.
O rată a şomajului în scădere.
Bucureştiul beneficiază de nivelul cel mai înalt al investițiilor străine directe: 53,9%
din totalul național.
Numărul ridicat de companii şi branduri internaționale care au birourile centrale
în capitală.
Numărul ridicat de firme inovative, inclusiv cele străine.
O densitate ridicată a facilităților de cercetare şi a educației universitare.
Un înalt nivel al resurselor umane calificate.
O rată a criminalității mult mai scăzută decât cea națională.
Numeroase hoteluri de calitate.
Concentrație a agențiilor de turism.
Cel mai important nod de transport la nivel național.
Găzduirea de evenimente cu potențial în promovarea imaginii oraşului, de exemplu festivaluri internaționale.
Existența implicării cetățenilor.
O constantă evoluție a activităților culturale şi a creativității artistice.

7 Strenghts, weaknesses, oportunities, tretas. (Puncte forte, slăbiciuni, oportunități,
amenințări
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Slăbiciuni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O scăzută dezvoltare cooperațională şi consens cultural.
Diferențe intraregionale majore la nivelul capitalei, în special privind infrastructura
şi utilitățile, cu foarte mari dificultăți pentru accesul anumitor mijloace de transport, ca metroul.
O poziție relativ marginală în Europa.
Lipsa Birourilor de Informare Turistică.
Slăbiciunea structurii şi infrastructurii turistice a capitalei.
Rată ridicată de poluare.
Probleme de trafic: impresionantă creştere a vehiculelor în oraş şi lipsa locurilor
de parcare.
O rată scăzută a modernizării drumurilor.
Situația precară a infrastructurii educaționale.
Disponibilitate spațială limitată: ridicat nivel al densității populației.
Insuficiente investiții pentru domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice.
Puține spații verzi.
Monumentele istorice şi arhitecturale ale capitalei au ajuns în ruine.
Absența unui efort real de a promoționa imaginea Bucureştiului.
Un scăzut orgoliu al cetățenilor rezidenți.
Nivelul tehnologic obsolet al centrelor de inovație.
Scăzută capacitate administrativă.
Lipsa sau puțina informație statistică cu privire la oraş, dificultatea de a găsi
informații statistice complexe on line.
Cu privire la bibliotecile publice: diferențe privind nivelul ridicat al producției editoriale şi disponibilitatea titulurilor în bibliotecile publice.
Scăzutul nivel de cărți digitale.
Sectorul cinematografic: dispariția culturii cinema, monopolul cinematografelor
comerciale.
Insuficiente zone recreative şi sportive, lipsa piscinelor publice.
Construcția haotică (în contra interesului public) de edificii înalte lângă monumente istorice.

Oportunități
•
•
•
•
•
•

Proiecte finanțate cu fonduri structurate pentru transport şi infrastructură turistică.
Proiectul “Campus” pentru crearea celui mai mare campus universitar din sudestul Europei.
Ducerea la bun sfârşit a proiectului TUB (Transcentral Urban Bucharest).
Îmbunătățirea serviciilor publice pentru cetățeni.
Schimbare a legislației cu privire la protecția şi conservarea patrimoniului istoric.
Întărirea legislației privind poluarea şi reciclarea deşeurilor.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dezvoltarea unui parteneriat public-privat pentru activitatea de promovare
urbană.
Un număr ridicat de firme mici şi mijlocii care pot fi o potențială sursă de durabilitate, dezvoltare şi locuri de muncă.
Implementarea unei noi tehnologii software.
Proiectul de digitalizare a informației publice şi acesibilitate on line.
Susținerea educației vocaționale şi a metodei de studiu pe viață (lifelong education).
Moştenirea socialistă combinată cu oferta capitalistă.
Prețuri scăzute în comparaței cu alte oraşe sau capitale europene.
Bucureşti este cel mai mare centru universitar şi de cercetare din țară.
Valoros patrimoniu cultural, capacități umane diverse şi valori sociale.

Amenințări
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corupție instituțională.
Monopol cultural din parte anumitor entități, de exemplu în cazul organizării de
festivaluri sau târguri.
Infrastructura învechită.
O redusă conştientizare din partea populației cu privire la situația medioambientală.
Migrația forței de muncă şi a talentelor.
Costuri ridicate pentru populație şi utilizatori.
Degradarea peisajului şi nivelul ridicat al poluării.
Criza economică globală.
Traficul congestionat care reprezintă o sursă suplimentară de poluare, zgomot şi
alte probleme.
Speculație imobiliară (parcuri care devin proprietate a companiilor imobiliare).
Partidele politice influențate de către agenți financiari, împotriva interesului public.
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Planul strategic de dezvoltare a sectorului cultural
În lumina diagnosticului de mai sus, cultura apare de mare importanță de-a lungul istoriei capitalei și total integrată în viaţa cotidiană a acesteia. Este cu mult mai significativă
ținând cont de dinamicul sistem educativ care include 35 de universități, o mulţime
de centre de cercetare, centre şi institute culturale, şi un mare număr de studenți
şi populație tânără. Deşi autorităţile locale sunt cele care deţin responsabilitatea
promovării planurilor naţionale de cultură, se observă o tot mai pronunţată nevoie de
implicare din partea comunităţii locale. Se speră că împreună cu ajutorul autorităţilor şi
al firmelor private locale, comunitatea bucureşteană va susţine renovarea şi creşterea
culturală.
Bucureştiul necesită să devină conştient şi să interiorizeze idea culturii ca expresie a
valorii sociale şi economice. Cererea şi oferta culturală bucureşteană reprezintă doi
parametri care, cum am văzut în diagnosticul anterior, sunt în continuă creştere. Totuşi,
ţinând cont de schimbările globale, economice şi sociale, Bucureştiul are nevoie de un
plan care să îl îndrume către obiectivul adaptării. Pe zi ce trece se pune din ce in ce
mai mult preţ pe concepte ca „industrii culturale” sau „industrii creative”, iar paleta
posibilităţilor de dezvoltare culturală devine impresionantă.
Deşi Bucureştiul este un oraş care deţine un patrimoniu cultural şi arhitectural important, planurile de renovare şi conservare ale acestuia sunt în unele cazuri desuete, prea
încete sau, pur şi simplu, inexistente. De asemenea, există o mulţime de resurse în
capitală care rămân total neexplorate, de exemplu din punct de vedere turistic.
Adoptarea unui sistem elitist în încercarea de a apropia şi implica publicul în dezvoltarea unui plan cultural se consideră o opţiune nedorită. Unul din obiectivele principale
ale autorităţilor locale ar putea fi simplificarea limbajului şi a planurilor, promovarea
acestora şi încurajarea implicării cetăţenilor.
Modernizarea infrastructurii şi îmbogăţirea ofertei culturale depind foarte mult de parteneriatele pe care autorităţile locale le pot crea cu sectorul privat. Obiectivele culturale ale Bucureştiului trebuie să se bazeze pe un management eficient al industriilor
culturale. Un bun plan de management reprezintă colaborarea simultană şi reciprocă a
principalilor actori instituţionali, politici, economici şi sociali. Se consideră că doar prin
coordonarea acţiunilor acestora şi prin dezvoltarea unei viziuni împărtăşite – desigur,
bazându-se pe date statistice, indicatori şi proiecte prioritare – se poate realiza şi duce
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la bun sfârşit o eficientă strategie de dezvoltare culturală.
Recomandări generale
Pornind de la analiza SWOT realizată anterior vom stabili unele linii generale şi
recomandări care pot facilita viitoarele strategii culturale.
- Obiectivul principal are ca scop creşterea calității de viață şi crearea unor noi posturi de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor, inclusiv a serviciilor sociale, dezvoltarea structurilor care ajută afacerile şi activitățile
întreprinzătoare.
- Îmbunătățirea infrastructurii transportului local sporind accesul în capitală şi mobilitatea populației, bunurilor şi serviciilor, cu scopul de a stimula dezvoltarea economică.
Reabilitarea şi modernizarea rețelei de şosele regionale şi a străzilor urbane, inclusiv
construcția/reabilitarea intersecțiilor prin crearea de rotonde.
- Cum putem conclude din diagnosticul de mai sus, Bucureştiul duce lipsa unui sistem
de management şi a unui marketing turistic propriu-zis. Datorită importanței pe care
turismul o are în sistemul economic urban, se poate spune că o planificare strategică
a turismului este considerată o parte fundamentală în managementul modern urban.
Strategia de dezvoltare turistică a oraşului va fi în strânsă legătură cu obiectivele de
dezvoltare ale acestuia, dar luând în considerare în acelaşi timp strategiile de dezvoltare economică şi strategiile de dezvoltare turistică la nivel regional sau național. Acestea
se vor focaliza pe două componente ale pieței turistice: pe de o parte dezvoltarea unei
oferte turistice competitive (dezvoltare a infrastructurii generale şi turistice, crearea
de noi produse turistice, crearea de evenimente culturale, creşterea calității serviciilor
etc.), iar pe de altă parte pe redresarea acestei oferte cu o strategie de marketing turistic exhaustive.
- Administrația culturală locală poate dezvolta un program pentru proprii angajați, încurajându-i, pe de o parte să studieze strategii internaționale (studii de caz, examinând
probleme ca potențial turistic, oportunități pentru timpul liber, oferta de cazare şi
cererea turistică, procentul turismului de afaceri, impactul industriei turistice asupra
economiei locale, strategii de promovare sau strategii de dezvoltare turistică), iar pe de
altă parte, stimulăndu-i să adapteze aceste strategii internaționale la recursele locale.
- Autoritățile locale împreună cu entitățile private pot face eforturi pentru implementarea strategiilor de dezvoltare turistică ca îmbunătăţirea facilităților turistice şi crearea
parteneriatelor cu sectorul privat pentru a promova oferta turistică. Aceste probleme
pot fi de folos pentru a oferi soluții pentru dezvoltare strategiei turistice a Bucureştiului.
- Lipsa unei viziuni de dezvoltare uniforme şi a unui activ parteneriat între părțile
interesate, conduc la promovarea ineficientă a oraşului, la absența sa de pe piețele
internaționale, la o lipsă a facilităților turistice, la ineficienta recuperare a obiectivelor
culturale sau la ineficienta acțiune de a proteja şi conserva monumentele culturale.
Viitoarea strategie ar trebui să țină seamă de această slăbiciune şi amenințare, promovând ca obiective principale dezvoltarea infrastructurii culturale, planificarea marketingului, restaurarea, conservarea şi protecția monumentelor locale.
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- Administrația municipală, entitățile culturale private, asociațiile culturale, organizațiile
non-guvernamentale ar trebui să interacționeze în mod constatnt, creând şi promovând imaginea capitalei.
- Administrația locală şi entitățile private locale ar trebui, de asemenea, să fie conştiente
de rolul fundamental pe care informația îl joacă în prezent. Lipsa în Bucureşti a Birourilor de Informație turistică este un exemplu a ceea ce nu trebuie să se mai întâmple.
Crearea de puncte informaționale, ghiduri turistice, pagini de internet oficiale, broşuri,
hărți cu atracțiile turistice ale oraşului, este unul dintre obiectivele importante ale planului de dezvoltare.
- Administrația locală poate lua în considerare crearea un organism local responsabil
de tourismul capitalei. Acest organism va avea un Director General care ar raporta în
primul rând administrației locale, în acest caz Primăriei Municipiului Bucureşti, dar şi
la nivel administrativ național, de exemplu Ministerului de Turism. Rolul acestui organism, care poate fi un birou, o organizație sau un centru, va fi acela de a încuraja şi a
promova dezvoltarea turismului în capitală. Acest obiectiv va fi atins prin formularea şi
implementarea de politici, strategii şi planuri pe termen scurt sau mediu. Funcțiunile
acestui organism local vor include următoarele:
• Marketing Bucureştiului ca o destinație națională şi internațională
• Furnizarea unui serviciu de informare turistică vizitatorilor şi de intermediere
înainte şi pe durata vizitei
• Dezvoltarea unui înalt standard al facilităților turistice, al comodităților şi al serviciilor, monitorizând calitatea şi siguranța prin aplicații de licență şi alte clasificații
regulatorii
• Crearea unui Comitet pentru Dezvoltarea Resurselor Umane pentru a coordona
furnizarea educației resurselor umane şi pregătirea acestora în turism
• Promovarea dezvoltării produselor turistice, serviciilor şi facilităților care au posibil potențial de atracție a turiştilor
• Generarea în Bucureşti a unei conştiințe din ce în ce mai mari asupra beneficiilor
turismului prin programe de conştientizare şi programe educaționale.
- Calitatea scăzuta a standardelor designului anumitor instituţii şi a infrastructurii de
suport (insuficiente locuri de parcare în jurul obiectivelor turistice, scăzută calitate a
facilităților: toalete, pancarte de informare, broşuri sau semnalizare) ar trebui să fie
soluționate de administrația locală prin proiecte duse la capăt de organismele locale
sau de asociații.
- Municipalitatea Bucureşti şi Primăriile Sectoarelor în special pot organiza campanii de
conştientizare a turismului în şcoli (pentru elevii de nivel primar şi secundar).
- Interpretarea, ospitalitatea şi facilitățile a numeroase muzee, galerii şi clădiri de patrimoniu sunt învechite, nu sunt adecvate nivelului cultural de care aceste obiective
turistice dispun şi nu încurajează vizitarea lor. Pentru a îmbunătăți forța de atracție a
acestor instituții culturale, directorii şi administrația agențiilor pot încuraja:
• A forma angajații oferindu-le cursuri de atenție a clientului
• A introduce tehnici inovative de prezentare
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• A oferi facilități de catering acolo unde este nevoie
• A extinde operațiunile de retail
- Muzeele şi clădirile memoriale de importanță locală sau naţională ar trebui să
primească considerații preferențiale în ceea ce privesc resursele şi asistența tehnică.
- Evenimentele culturale tradiționale oferă un semnificativ potențial pentru creşterea
turismului, ceea ce ar trebui să determine susținerea şi protejarea lor pentru beneficiul
generațiilor viitoare. Se organizează anual multe festivaluri şi evenimente tradiționale
care însă nu atrag interesul vizitatorilor. Există o deficiență în publicitarea anterioară a
acestor evenimente, în planificarea şi promovarea lor. Se necesită o colectare de date
şi diseminare a lor mult mai serioasă şi organizată.
- Nivelul artelor performative în Bucureşti este excelent. Prețurile şi disponibilitatea biletelor atrag în mod special vizitatori străini. Totuşi, publicitatea şi modul de cumpărare
a biletelor ar trebui să fie semnificativ îmbunătățite. Se propune o centralizare şi computerizare a caselor de bilete pentru artele performative, ideal cu opțiunea de a le
cumpăra pe internet.
- O dată cu crearea unui Birou sau Centru de Interpretare turistică şi culturală, obiectivul principal poate fi schimbarea imaginii municipiului şi a regiunii înconjurătoare,
atât pe plan extern, cât şi pe plan intern. Pe plan intern, deoarece este de o importanţă
crucială propria noastră părere şi a cetăţenilor capitalei. Dacă noi înşine nu ne încredem în reuşita unei viitoare strategii, şansele de succes ale acesteia se reduc drastic.
Obiectivul, în acest caz, este îmbunătaţirea percepţiei asupra spaţiului în care trăim, iar
pentru a face acest lucru este necesar să cunoştem în profunditate respectivul spaţiu şi
să îl respectăm. Pe plan extern, este necesar să restabilim principalele obiective ale capitalei, nu lăsând însă doar imaginea unei capitale postcomuniste, care încă este strâns
legată de trecut. Nu este de ajuns nici promovarea unui sistem cultural bazat pe consumul cultural tradiţional din partea rezidenţilor (cinema şi spectacole) sau din partea
turiştilor (muzee, festivale, etc.). Obiectivul este acela de a promoţiona productivitatea
culturală şi potenţialul cultural ale teritoriului şi capitalei printr-o paletă de activităţi
extrem de diverse, bazate pe forme inovative.
- De deosebită importanţă considerăm integrarea Bucureștiului într-un spaţiu european al creativităţii și promovarea resurselor culturale și a actorilor culturali locali la nivel
european prin efortul de adaptare, de asemenea, la stantarde europene. Originalitatea și diversitatea locaţiei reprezintă puncte forte înc neexploatate în profunzime, iar
îmbunătăţirea serviciilor și a infrastructurii sunt factori cheie spre îndeplinirea acestui
obiectiv.
- O chestiune esenţială referitoare la adaptarea într-un spaţiu european al creativităţii
se referă la mobilitatea artiștilor și a operatorilor din industriile creative. Schimbul celor mai bune practici rămăne necesar pentru a deschide noi perspective și pentru a-i
stimula pe cetăţenii europeni să-și cunoască și să-și înţeleagă mai bine, în mod reciproc, culturile. Autorităţile locale, cu ajutorul Uniunii Europene, pot promova prin campanii și prin susţinerea firmelor locale schimbul de experienţă cu diferite ţări europene.
- O oportunitate de care capitala României poate profita din plin este explorarea zonelor postindustriale. Proiectul Trancentral Urban Bucharest sau TUB, propunea, ca
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unul dintre obiective, revalorizarea anumitor zone bucureştene care în aceste momente se găsesc în ruină. Ca urmare a colapsului socialismului în multe ţări central şi est
europene, unul dintre cele mai relevante procese care a afectat aceste zone a fost
dezindustrializarea8. Închiderea fabricilor a creat suprafeţe mari de teren intravilan şi
un număr mare de clădiri potrivite pentru activităţi non-industriale.9 Fabricile abandonate pot fi folosite pentru activităţi culturale, turism cultural şi turism industrial. Asemenea activităţi sunt surse de revitalizare şi regenerare urbană şi reprezintă o soluţie
structurală la problemele create de dezindustrializare. Alte situri pot fi folosite pentru
scopuri sociale, în sensul de locuinţe sociale pentru categoriile defavorizate, pentru
locuitori urbani dependenţi de ajutorul social sau pentru forme culturale alterntive.
Strategia care se utilizează cu cea mai mare frecvenţă este atragerea „clasei creative”10,
astfel încât industriile creative să se dezvolte în aceste zone urbane destructurate. Industriile creative, un concept articulat în Marea Britanie la sfârsitul anilor ´90, se referă
la producerea obiectelor cu conţinut artistic sau de semnificaţie ridicat. Astfel de reconversii urbane, acompaniate de o lărgire radicală a întregului concept de „cultură” şi
de ştergerea virtuală a unei distincţii tradţionale între artă şi divertismentul popular au
fost bazate pe recunoaşterea rolului artelor în regenerarea urbană. Alături de industriile creative, sectorul instituţiilor muzeale poate contribui mult la regenerarea urbană.
Autorităţile locale, cu sprijinul partenerilor privaţi şi al cetăţenilor, poate pune, pentru
început, în practică o campanie de sensibilizare şi crearea unei echipe de cercetare,
după care, poate trece la recuperara unora dintre spaţiile cele mai adaptate scopurilor urmărite. Multe municipalităţi au iniţiat proiecte al căror scop era să plaseze centre artistice, teatre şi săli de spectacol în zone urbane postindustriale. Unele exemple
de astfel de proiecte sunt Gare d´Orsay din Paris, transformată într-un muzeu de artă
impresionistă, sau Galeriile Tate din Londra găzduite într-o termocentrală dezafectată.
- Crearea unor rute turistice urbane, care ar permite accesul la principalele atracţii
arhitecturale sau artistice, înseamnă un punct forte pentru promovarea culturii în
Bucureşti, nu numai în rândul turiştilor, ci şi al cetăţenilor capitalei. Se pot chiar oferi
bilete reduse rezidenţilor, studenţilor, elevilor şi pensionarilor. Pot fi create o varietate
de circuite, de la cele arhitecturale, până la circuite prin galerii de artă, case memoriale
sau situri postindustriale. Primăria Municipiului Bucureşti poate propune parteneriate
actorilor privaţi, poate colabora cu RATB pentru crearea unui circuit în autobuz sau
poate oferi asociaţiilor şi organizaţiilor locale subvenţii speciale. Bucureştiul posedă, de
asemenea, o cultură urbană/de stradă foarte bogată: se pot crea în acest sens circuite
de artă urbană (grafitti, stickers, stencils). Colaborarea între principalii actori este, şi din
acest punct de vedere, esenţială.
- Un alt obiectiv important, care în acest caz este mult mai dependent de autorităţile
locale (nu numai la nivel regional, ci naţional), este crearea de centre de zi pentru
8 Începută în anii ´60-´70, dezindustrializarea este procesul prin care o ţară/regiune trece de la un sistem
economic bazat pe industrie la o economie a serviciilor sau a informaţiei.
9 “Devine Bucureştiul un oraş postindustrial? Dezindustrializare şi restructurare economică în regiunea de
dezvoltare Bucureşti”, Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii.
10 Idem.
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tineri şi pentru pensionari. Fiecare sector ar putea crea propriul centru de difuzare şi
promovare culturală, dar şi de ajutor social. Există un elevat număr de elevi, studenţi,
pensionari care ar beneficia de aceste centre. Principalele acţiuni ale acestor instituţii
ar fi informarea, punerea la dispoziţie de cursuri şi activităţi complementare, difuzarea
şi promovarea evenimentelor culturale bucureştene.
- Oferta culturală bucureşteană poate fi îmbogăţită prin crearea a numeroase cursuri
de aptitudini, multe dintre ele de interes public: restaurare, conservare, patrimoniu,
cursuri de informare în diferite domenii de importanţă locală, turism local, etc.
- Ţinând cont de o scădere significativă a achiziţiilor în bibliotecile publice, se pot crea
programe de promovare a lecturii şi de sensibilizare a publicului, cu obiectivul creării
unui sistem donativ. Atragerea actorilor privaţi şi a sponsorilor este vitală, iar stabilirea
unor contracte preferenţiale cu principalele edituri ar însemna un punct de început.
De asemenea, de mare importanţă - ţinând cont de era globală şi tehnologică în care
trăim - este digitalizarea lecturilor, crearea infrastructurii necesare în biblioteci şi promovarea la nivel public a acestor noi instrumente.
- Pentru a combate poluarea, pentru a îmbunătăţi imaginea capitalei, dar şi pentru promovarea unui mod de transport urban alternativ, autorităţile locale ar trebui să susţină
crearea unor noi piste şi infrastructuri pentru biciclete şi a unui sistem de împrumut
public.
- Uniunea Europeană susţine prin programe speciale digitalizarea şcolilor şi a
universităţilor. Crearea de săli şcolare în care elevii lucrează direct în propriile netbookuri, iar profesorii se folosesc de ecrane interactive şi cărţi digitale, este o măsură
favorabilă planului educativ.
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