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Argument
Un popor se defineşte şi identifică prin cultura sa. Artiştii sunt o categorie foarte importantă
a societăţii în conturarea valorilor generaţiilor din care fac parte.
Ceea ce definește statutul artiștilor este nivelul de apreciere pe care societatea îl are faţă
de artişti și recunoașterea de către societate a libertăților și drepturilor, inclusiv a drepturilor
morale, economice și sociale, cu referire specială la venituri și securitate socială, de care
artiștii se pot bucura. Acesta implică măsuri coerente care susțin libertatea de exprimare și
de asociere; promovarea educației și formării profesionale în toate disciplinele artistice,
precum și legile contractuale, sociale, fiscale, de proprietate intelectuală și reglementări
care sunt adaptate naturii atipice și intermitente a muncii lor.
Studiul de faţă este un prim pas în definirea şi construcţia la nivel legislativ a unui statut al
artistului în România, un lucru necesar la nivel de politică culturală. Studiul face parte din
proiectul „Cultura alternativă”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin
Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Prezentare
Una dintre activităţile proiectului constă în elaborarea studiului calitativ cu privire la bunele
practici de politici publice în domeniul cultural, la nivel internaţional, în cadrul căruia se
identifică şi centralizează bunele practici la nivel internaţional în domeniul culturii reprezintă
una dintre bazele resurselor teoretice pentru stabilirea itemilor dintr-o politică publică privind
statutul artistului.
Ca în toate domeniile de interes public, şi în acesta, al culturii, încercăm să analizăm modul
cum funcţionează politicile publice în Uniunea Europeană, având în vedere că, oricum,
legislaţia românească trebuie să fie în concordanţă cu directivele europene. Ca o
paranteză, din păcate, un fapt ştiut de noi, în cadrul tuturor analizelor şi studiilor la nivel de
eficienţă a politicilor, cât şi la nivel de percepţie a cetăţenilor în legătură cu politici şi
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legislaţia din spatele lor, România este codaşă printre statele europene. Raportarea
instituţională şi socială a statului la artistul independent nu are coerenţa necesară, ceea ce
duce la pierderi masive de talent (şi talente) şi implicare din partea lui.
Studiul conţine analiza legislaţiei, strategiilor şi politicilor publice din domeniul
culturii, cu accent pe relaţia artistului independent cu statul, în cinci ţări europene,
selectate după criterii precum asemănarea la nivel de organizare cu statul român,
eficienţa modului de organizare a politicilor culturale, particularităţi care vin în
sprijinul artiştilor independenţi.
Statele selectate sunt Franţa, Marea Britania, Germania, Danemarca şi Slovacia. În
cadrul studiului, am aplicat un interviu cu artişti, experţi în domeniul culturii, din mediul
public, privat sau nonguvernamental, din țările menţionate, prin care s-a încercat să
prezentarea percepţiei lor asupra politicilor publice, puncte tari şi puncte slabe, obstacole
întâmpinate, dacă există, privind legislaţia în domeniu, opinii privind modul de funcţionare al
politicilor publice, cum se reflectă real strategia în domeniul culturii în calitatea vieţii
artistului.
Obiectivul studiului este de a găsi pe baza punctelor tari din politicile culturale din cele cinci
state câteva recomandări pentru o politică publică privind statutul artistului în România.
Structura studiului
Studiul conţine două părţi. Prima parte cuprinde şapte capitole, dintre care primul prezintă
conceptele fundamentale folosite în cercetare, următoarele cinci sunt studii de caz privind
politicile culturale şi statutul artistului în statele selectate, în timp ce ultimul este o
prezentare succintă a situaţiei din România. A doua parte este compusă din cercetarea
calitativă şi analiza comparativă a criteriilor privind politica, cultura şi statutul artistului, care
va sta la baza unor concluzii şi a unor recomandări pentru un statutul al artistului în
România.
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Tabel cu situaţia artistului independent în cele 5 state
Ţară/situaţie Franţa

Germania

Regatul

specifică

Slovacia

Danemarca

Monarhie

Republică

Monarhie

Unit al Marii
Britanii şi al
Irlandei de
Nord

Sistem

Republică

Republică

politic

semiprezidenţială parlamentară

constituţională

parlamentară

constituţională

Model

Centralizat

Descentralizat

Hibrid

Centralizat-

Descentralizat

cultural

libertanian (cu

model nordic

autonomie
ridicată pentru
regiuni)
Lege

Da- Schema de

Da – Legea

specifică

securitate

artiştilor
independenţi

Nu

Nu- în

Nu- Statutul

de Asigurare

dezbatere

artiştilor este

Socială pentru

Socială a

publică

încadrat în

artiştii

artiştilor

legislaţia

independenţi

(1981)

pentru toate

(1977)

Măsuri

profesiile.

Da

Da

Da

Da

Nu

Legi

Reguli diferite

Nu

Programe

Nu

Nu

specifice pe

pentru artiştii

speciale

domenii

vizuali şi cei ai

pentru diverşi

culturale

spectacolului

artişti din

(intermittence du

domenii în

spectacle")

vederea

fiscale*
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sprijinului
pentru
angajare şi
găsirea de
proiecte.
Protecţie

Da

Da

Nu

Nu

Nu

socială**

* Reduceri şi/sau scutiri de taxe şi impozite (inclusive TVA)
** Asigurări de şomaj, pensie şi sănătate
*** Cum sunt angajaţi majoritatea artiştilor - Contracte determinate, colaborări scurte, contracte pe
perioadă nedeterminată
Sisteme de protecţie socială

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Studiul actual este o radiografie schematică a cinci modele de politici culturale şi abordări
ale statutului artistului din Europa. Cele cinci sisteme pot fi considerate în anumite privinţe
modele de organizare şi funcţionare a domeniului culturii,iar în alte privinţe exemple de
bune practici. În paralel, în toate cele cazurile există puncte slabe şi clivaje, care stau în
mijlocul dezbaterilor publice sau sunt la debutul analizei experţilor de politici publice din
statul respectiv.
Concluziile care pot fi subliniate în urma analizei legislaţiei, politicilor publice şi stării de fapt
din cele cinci state, cât şi în urma discuţiei cu experţi din domeniul cultural şi artişti,
concluzii care pot sprijini fundamentarea unei politici publice şi în România sunt:
1) Regimul politic al unui stat este important în analiza politicilor publice din cadrul lui.
Pentru a putea anticipa dacă o politică publică va funcţiona, ea trebuie să fie în
concordanţă cu relaţia dintre instituţiile statului, cu precădere între institituţiile
centrale şi cele locale şi regionale.
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2) Sistemul descentralizat înseamnă o responsabilitate mai ridicată acordată
autorităţilor regionale şi locale şi un nivel de autonomie culturală care atrage după
sine implicare mai profundă la nivel local a decidenţilor în viaţa culturală a
zonei/regiunii.
3) Sistemul centralizat înseamnă o implicare mai puternică a statutlui în viaţa culturală,
însă poate însemna şi reguli de protecţie socială faţă de artişti şi sprijin pentru
susţinerea lor în momente în care nu au activitate mai riguros. Totuşi, acest lucru
poate duce la clivaje în societate pe baza investiţiilor contribuabililor, care pot
considera un dezechilibru între cost şi eficienţă. Din acest motiv, măsurile de
protecţie socială trebuie să fie echilibrate.
4) Măsura de protecţie socială apreciată cel mai mult este asigurarea de şomaj
specială oferită artiştilor independenţi datorită naturii inconstante a muncii lor.
Totuşi, trebuie găsită o formulă avantajoasă pentru ei pentru a primi şomaj.
5) Artiştii preferă la un moment dat locuri de muncă cu durată mai lungă şi mai stabile,
deşi, dacă există oportunităţi multiple şi sprijin din partea statului şi al societăţii civile
pentru găsirea de oportunităţi (cum este în Marea Britanie), nivelul de satisfacţie al
acestora creşte, întrucât există certitudinea că au posibilitatea să fie susţinuţi şi
implicaţi în proiecte.
6) Asigurarea de pensie depinde de rigurozitatea artistului de a îşi plăti impozitele.
7) Deducerile fiscale pentru artişti sunt măsuri des întânite şi implementate sub diverse
forme în statele europene şi benefice nu doar pentru siguranţa şi munca artistului, ci
şi pentru un nivel ridicat de acces la cultără a populaţiei şi împlicit un nivel de
educaţie culturală mai bun.
8) Sistemul de impozitare pentru artişti, oricât de organizat şi transparent este, este
considerat greoi şi dificil de majoritatea dintre ei. Din acest motiv, el este în
majoritatea statelor cât mai simplu şi implică declaraţii online. Sistemele de asigurări
şi impozite este corelate pentru a nu exista lipsuri sau scăpări.
9) Consultanţă pentru artişti pentru plata impozitelor şi taxelor şi pentru înţelegerea
drepturilor de autor şi a altor opţiuni de contractare este o opţiune bună de care se
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poate ocupa statul sau organizaţii asociative şi nonguvernamentale în domeniul
culturii.
10) Locurile de muncă în sistemul public în domeniul culturii în Franţa şi Germania sunt
apreciate şi bine remunerate, însă greu accesibile.
11) Nivelul de venit al artiştilor care nu au multă notorietate este considerat scăzut sau
sub media veniturilor altor profesii.
12) Societate civilă este în majoritatea cazurilor puternică, reprezentând o sursă de
sprijin pentru artişti în:
! Găsirea de oportunităţi;
! Implicarea în proiecte de profil;
! Obţinerea de fonduri, apărarea drepturilor lor;
! Iniţierea dezbaterilor pe marginea nevoilor şi problemelor lor;
! Consultanţă pentru plata impozite şi taxe.
13) Patrimoniul naţional este apreciat şi pus în valoare. Artiştii care lucrează în
domeniul patrimoniului sunt bine integraţi în sistem.
14) Politicile culturale au în centru 3 valori: acces cât mai ridicat la cultură, nivel ridicat
de educaţie culturală a populaţiei, libertatea de exprimare a artiştilor.
15) Statul, împreună cu terţi actori, precum companii, organizaţii neguvernamentale
pun la dispoziţie multe fonduri, proiecte şi oportunităţi pentru artişti. Sunt puţine
posibilităţile de „anagajat pe viaţă” în cultură, cu mici excepţii în posturile publice.
16) Dacă luăm în calcul modelul nordic, este important de subliniat faptul că profesia de
artist, deşi mai specială, prin natura muncii, nu este mai prost plătită ca alte profesii
şi foarte bine integrată la nivelul societăţii, ceea ce poate însemna un avantaj.
17) În dezbaterea publică pe marginea statutului artistului sunt luate în calcul
întotdeauna recomandări ale UNESCO, Comisiei Europene şi ale ale altor instituţii
de profil.
18) Drepturile de autor sunt foarte protejate şi bine reglementate, dar nu aduc neaparat
un aport financiar consistent artistului.
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19) Domeniile culturale pot fi abordate diferit, atât la nivel legislativ, cât şi ca impact
asupra publicului, astfel încât artiştii au drepturi diferite în funcţie de sectorul cultural
în care activează.
România poate împrumuta de la toate cele conci state măsuri de bune practici, însă, dacă
luăm în calcul sistuaţia actuală şi sistemul politic, cele mai multe recomandări pot fi preluate
din sistemul slovac, francez şi german.
Astfel, din concluziile de mai sus, ca principale recomandări cu privire la dezbaterea publică
legată de statutul artistului în România şi la punctele care pot fi incluse într-o politică
publică, se pot enumera:
1) Necesitatea definirii statutului artistului în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi
conform unor criterii bine explicate (pe modelul oferit de Slovacia);
2) Înfiinţarea ununi organism care va oferi consultanţă artiştilor în vederea:

! Plătirii taxelor şi impozitelor,
! Obţinerii de fonduri internaţionale pentru cultură (pe modelul Secretariatului Europa
Creativă),

! Utilizării accesului la baze de date cu locuri de muncă şi oportunităţi pe cultură;
3) Susţinerea unei societăţi civile mai puternice care să apere drepturile artiştilor şi care
să aducă în dezbatere publică toate nevoile lor. Este necesară o structură asociativă
care să intermedieze relaţia tuturor categoriilor de artişti cu statul.
4) Deduceri fiscale echitabile pentru toate domeniile culturale, precum o taxă de
valoare adăugată mai mică la operele de artă;
5) Deduceri fiscale pentru echipamente şi pentru trasport şi eventual pentru studii în
domeniu pentru artişti;
6) Asigurare de şomaj specială şi pentru contractele determinate. Poate fi găsit un
algoritm avantajos pentru artişti, cât şi pentru bugetul de stat;
7) Asigurare de sănătate minimală pentru artişti. Pe modelul asigurării de şomaj, şi în
cazul sănătăţii poate fi adus în dezbatere publică un algoritm în care artiştii să aibă
acces la sănătate. Important este găsirea unei formule şi pentru perioadele în care
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artiştii nu sunt implicaţi în proiecte sau nu au locuri de muncă, măcar pentru o
perioadă determinată de timp.
8) O administraţie locală şi regională mai implicată în proiectele culturale, cu o
autonomie mai mare. Pot fi gândite şi roluri separate pentru instituţiile regionale şi
locale.

Pe lângă prezentarea unei politici publice privind statutul artistului în România, punctez
câteva aspecte care pot fi îmbunătăţite în aşa fel ca un statut al artistului chiar să poată fi
implementat, precum:
1) Flexibilitate şi transparenţă când vine vorba de posturile în cultură;
2) Un sistem de impozitare simplificat, mai bine organizat şi cât mai transparent;
3) O implicare mai mare a companiilor private în sponsorizarea şi finanţarea culturii
4) Protejarea, respectarea şi promovarea mai accentuate şi într-un mod funcţional a
patrimoniului naţional;
5) Evitarea şi sancţionarea discriminărilor privind artiştii mai ales pe criterii de gen sau
opinii divergente cu statul, în aşa fel încât ibertatea de exprimare să nu fie în niciun
fel îngradită.

Deciziile referitoare la comisioanele artistice, indemnizațiile, alocarea subvențiilor
guvernamentale, protecția patrimoniului și recrutarea de specialiști în domeniul
culturii sunt de obicei făcute cu consiliere din partea organismelor consultative care
adună specialiști independenți și experți recunoscuți în domeniile corespunzătoare.
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