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BRANDUL COMUN 
„CAPITALE CULTURALE 

EUROPENE”

Pentru ca evenimentul „CCE” să fie într-adevăr unul de 
succes, atât la nivel local, cât şi la nivel european, trebuie 
„construit” un brand comun „CCE”, ce va trebui să fie 
administrat eficient pe termen lung. Înainte de a clarifica ce 
înseamnă un brand comun „CCE”, vom încerca să stabilim în ce 
anume ar consta succesul evenimentului cultural, care ar fi factorii 
de succes şi, implicit, ce anume ar asigura succesul unui          
oraş-gazdă pentru „CCE”- toate acestea oferind argumentele 
necesare în vederea susţinerii utilităţii unui brand comun „CCE”. 

1. Succesul evenimentului „CCE”  

1.1. Ce presupune succesul unui eveniment
     „CCE”?

Se pune întrebarea: „Ce anume asigură succesul unui astfel 
de eveniment?”. În studiul realizat de R. Palmer, la întrebarea: 
„Care credeţi că sunt, în opinia dumneavoastră, cei mai 
importanţi factori pentru o Capitală Culturală de succes?”         
(„In your opinion what are the most critical success factors for a successful 
Capital of Culture?”222), răspunsurile respondenţilor au fost foarte 

                                                
222 Palmer, Robert- Report on European Cities and Capitals of Culture, Part I-

Study prepared for the European Commission, Brussels, Belgium,  Palmer-Rae 
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diferite, ceea ce reflectă diversitatea programelor „CCE” şi 
unicitatea evenimentului la nivelul fiecărui oraş, precum şi diferite 
interpretări ale succesului. Astfel, pentru a putea stabili factorii 
care asigură succesul evenimentului „CCE”, trebuie, în primul 
rând, să se răspundă la întrebarea: „Ce presupune succesul unui 
eveniment „CCE”?”. 

Conform studiului realizat în 2004223, 95 % dintre 
respondenţi consideră evenimentul „CCE” ca fiind unul de 
succes (32 %) sau parţial de succes (63 %), în timp ce doar 5 % 
nu îl consideră un eveniment de succes. Argumentele pro 
eveniment au fost grupate în două categorii, în funcţie de 
avantajele obţinute atât la nivel local, cât şi la nivel european. 
Contextul „CCE” este favorabil la nivel local, întrucât se obţin o 
serie de avantaje, precum: sporirea audienţei culturale, sporirea 
resurselor financiare destinate culturii, dezvoltarea infrastructurii 
culturale, încurajarea tinerelor talente, stabilirea unor noi 
colaborări în domeniul culturii, îmbunătăţirea imaginii urbane la 
nivel internaţional etc. Evenimentul „CCE” poate fi considerat de 
succes şi prin raportare la Uniunea Europeană, constituind un 
instrument foarte bun de promovare a culturii europene. Prin 
acest eveniment, se evidenţiază importanţa Uniunii Europene, se 
aduc în lumină valorile europene, se investeşte într-o identitate 
europeană comună- ca parte a fiecărei identităţi naţionale, 
oferindu-se totodată posibilitatea ţărilor europene de a colabora. 
De cealaltă parte, există şi poziţia conform căreia evenimentul 
cultural nu este unul de succes, întrucât: desemnarea oraşelor 
„CCE” este guvernată şi de interese politice; procedura de selecţie 
e prea complexă; oportunitatea reprezentată de anul cultural nu 

                                                                                                       
Associates, August 2004,  Annex II- Questionnaire, Section 16: Keys to 
Success, p. 207.

223 Idem,  p. 162. 
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este valorificată la maximum; presupune o focalizare mai ales pe 
aspectele locale şi insuficient pe cele europene; efectele pe termen 
lung sunt limitate; nu există o viziune clară la nivelul Uniunii 
Europene, referitor la principalele obiective ale evenimentului. 

1.2. Factori de succes pentru „CCE”

După cum se observă, în cazul fiecărui oraş „CCE”, 
succesul este înţeles diferit, prin raportare la scopurile şi 
obiectivele propuse. Din acest punct de vedere, se constată faptul 
că nu există o reţetă de succes în cazul evenimentului „CCE”, 
întrucât succesul ce se vrea a fi obţinut poate să difere de la un 
context local la altul- ceea ce justifică într-adevăr faptul că în 
lumea brandingului „nicio regulă nu este universal aplicabilă”224.

Cu toate acestea, se pot identifica anumiţi factori de succes 
comuni- valabili pentru toate „CCE”- în vederea unei organizări 
de succes a evenimentului „CCE”, indiferent de scopurile şi 
obiectivele propuse. R. Palmer, în cercetarea realizată, a vizat 
identificarea unor factori de succes în acest sens225. În continuare, 
raportându-ne la  studiul lui Palmer, vom prezenta principalii 
factori în vederea unei organizări de succes a evenimentului 
„CCE”. În primul rând, trebuie să se ţină cont de faptul că fiecare 
oraş diferă din punctul de vedere al dezvoltării culturale, sociale 
sau economice, oferind posibilităţi diferite şi având necesităţi 
diferite. Astfel, adaptarea evenimentului „CCE”  la contextul 
situaţional al unui oraş-gazdă este foarte importantă. Pe de altă 
parte, este esenţial ca planificarea evenimentului „CCE” să fie
realizată pe termen lung, cuprinzând toate cele trei etape: 
perioada anterioară anului cultural, perioada de desfăşurare 
propriu-zisă şi perioada de după. În ceea ce priveşte programul 

                                                
224 Olins, Wally- Despre brand, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2006, p. 149.
225 Cf. Palmer, Robert, op. cit.,  pp. 138-140.
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cultural, acesta este unic, la nivelul fiecărui oraş „CCE”, datorită 
proiectelor pe care le conţine. În realizarea acestuia, obiectivele 
trebuie să fie definte clar şi în mod autonom. De asemenea, 
populaţia locală trebuie să fie implicată cât mai mult posibil în 
proiectele realizate de-a lungul anului cultural şi trebuie dezvoltate 
cât mai multe parteneriate cu: instituţii culturale, grupuri culturale 
locale independente, sectorul turistic, sectorul privat etc. 
Resursele financiare trebuie să fie administrate eficient. Existenţa 
unui leadership puternic şi a unei echipe specializate constituie alţi 
factori importanţi pentru o organizare de succes a evenimentului 
cultural. Pentru ca toate eforturile realizate de-a lungul anului 
cultural să fie susţinute cu succes, este necesară elaborarea unor 
strategii clare de marketing, comunicare şi promovare. 

1.3. Comunicarea- cheie a succesului 

Comunicarea între toate „CCE”- trecute, prezente şi 
viitoare- este de fapt cheia succesului pentru evenimentul „CCE”. 
Numai realizându-se un transfer de cunoştinţe şi bune practici 
între toate oraşele-gazdă, evenimentul cultural va fi într-adevăr 
benefic la nivel local. În vederea îmbunătăţirii acestei legături între 
„CCE”, pot fi identificate mai multe metode. Spre exemplu, două 
treimi (aproximativ 70 %) dintre respondenţii care au participat la 
studiul realizat de R. Palmer au propus în acest sens crearea unei 
„reţele eficiente a CCE”226- alta decât cea deja existentă (ECCM), 
care a fost creată în 1990 şi care se fundamentează doar pe o serie 
de întâlniri informale. De asemenea, au fost sugerate şi alte 
metode privind împărtăşirea experienţei culturale europene între 
oraşele-gazdă, precum: publicarea  materialelor  necesare pe un 
site creat special pentru „CCE”; realizarea unor workshop-uri, 
seminarii şi training-uri; realizarea unor evaluări complexe ale 
oraşelor „CCE”, finalizate în studii utile; crearea unei organizaţii 

                                                
226 Idem, p. 141.
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independente sau a unui secretariat, special pentru evenimentul 
„CCE”; publicarea unor cărţi, ghiduri în domeniu; colectarea şi 
transferul cunoştinţelor şi bunelor practici între „CCE” să fie 
coordonată de UE etc. 

1.4. Succesul urban în contextul „CCE”

„Capitale sau nu, oraşe mari sau mici, centre istorice sau 
culturale, oraşe industriale sau porturi- toate au avut parte, mai 
mult sau mai puţin în mod egal, de succese şi eşecuri”227, în 
contextul evenimentului „CCE”. Se constată astfel faptul că nici 
mărimea şi nici statutul oraşului nu constituie un factor 
determinant pentru reuşita evenimentului cultural. În fiecare   
oraş-gazdă sunt anumite probleme şi anumite provocări, în 
contextul „CCE”. Oraşele metropolă se  confruntă cu probleme 
precum: slaba vizibilitate a evenimentului „CCE”, resurse 
financiare insuficiente, infrastructură inadecvată etc. Pe de altă 
parte, oraşele mici au probleme cu privire la: atragerea resurselor 
necesare (în special, umane şi financiare), dezvoltarea de noi 
facilităţi, dezvoltarea căilor de acces în oraşe etc. Modul în care 
sunt rezolvate aceste probleme de fiecare oraş în parte determină 
de fapt succesul anului cultural. În cazul fiecărui oraş „CCE” sunt 
foarte importante cunoaşterea de sine şi raportarea la ceilalţi, în 
vederea soluţionării optime a problemelor existente. În acest sens, 
trebuie să fie identificate mai întâi punctele forte, punctele slabe, 
oportunităţile şi riscurile (prin analiză SWOT) existente la nivel 
local, realizându-se ulterior o raportare la „CCE” anterioare- mai 
ales la „CCE” ce s-au confruntat cu probleme similare. Reunind 
aceste două demersuri, se va putea acţiona la nivel local cu succes. 

                                                
227 În original:’Capitals, non-capitals, large and small cities, 

historic/cultural centres, industrial and port cities all seem to share, more or 
less equally, successes and failures’-Idem,  p. 42.
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2. Brandul comun „CCE” 

2.1. Definirea conceptului de brand comun „CCE”

Încă de la început trebuie stabilită distincţia existentă între 
brandul de oraş devenit „CCE” şi brandul comun „CCE”, ce nu 
trebuie confundate. Dacă avem în vedere tipurile de branduri 
identificate de Wally Olins, în lucrarea „Despre brand”, putem 
considera brandul comun „CCE” drept un „brand global”228, în 
timp ce brandul de oraş, construit în contextul evenimentului 
„CCE”, reprezintă un „brand naţional”229. Din acest punct de 
vedere, evenimentul „CCE” reprezintă un context pentru crearea 
brandurilor de oraş- sub numele de: „Nume oraş-Capitală 
Culturală Europeană”, dar poate fi construit, în acelaşi timp, ca 
un brand cultural comun- sub numele de: „Capitale Culturale 
Europene”. 

Un brand comun „CCE” încă nu există. El trebuie
construit şi definitivat. Non-existenţa unui brand comun „CCE” 
a făcut posibilă exportarea conceptului de „CCE” şi în alte spaţii 
culturale, nu din iniţiativa Uniunii Europene, ci din iniţiativa 
proprie a diferitelor state. Astfel, au fost dezvoltate programe 
similare şi în Canada, SUA, America Latină, Rusia, lumea arabă, 
iar alte programe sunt în discuţie pentru Orientul Mijlociu. Spre 
exemplu, există şi o “Capitala Culturală Arabă”- iniţiativă ce 
aparţine UNESCO, din 1996, în vederea promovării culturii arabe 
şi încurajării cooperării în regiunea arabă. De asemenea, 
“Organizaţia Capitală Culturală Americană” selectează, în fiecare 
an, începând din 2000, câte un oraş din emisfera vestică, pentru a 
purta titlul de “Capitală Culturală Americană”. Este aleasă şi câte 
o “Capitală Culturală a Districtului Volga”, încă din 2001. 

                                                
228 Olins, Wally, op. cit., p. 18.
229 Ibidem
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Guvernul Canadian a demarat un program naţional, la 31 mai, 
2002, în vederea numirii unor “Capitale Culturale Canadiene”. 
Din 2004, este aleasă anual şi câte o “Capitală Culturală 
Catalană”. În 2005, Mecca este prima “Capitală Culturală 
Islamică” aleasă. Recent, conceptul de “Capitală Culturală” a fost 
preluat şi de Brazilia, Olinda fiind prima “Capitală Culturală 
Braziliană”, în 2006. După cum se observă,  se găsesc astăzi  
imitaţii-’me too products’230- ale conceptului original de „CCE”,  
dincolo de frontierele continentului european- „proprietarul” de 
drept al „CCE”.

Brandul comun „CCE” ar presupune construirea 
evenimentului cultural „CCE” ca un brand în sine, având drept 
componente toate oraşele-gazdă existente de-a lungul timpului. 
Pentru a se înţelege mai bine ce reprezintă un brand comun 
„CCE”, ne vom raporta la un alt eveniment similar, ce se 
desfăşoară tot la scară largă, care a generat, la rândul său, crearea 
unui brand comun. Este vorba despre Jocurile Olimpice, ce 
reprezintă un eveniment multisportiv internaţional care se 
desfăşoară o dată la patru ani şi care a determinat construirea 
brandului olimpic. Atât evenimentul „CCE”, cât şi Jocurile 
Olimpice s-au desfăşurat iniţial pe tărâmul grecesc. Astfel, prima 
„CCE” desemnată, în 1985, a fost Atena, iar primele Jocuri 
Olimpice moderne au fost celebrate tot la Atena, dar în 1896.     
Pe de altă parte, Jocurile Olimpice, atât cele de vară, cât şi cele de 
iarnă, reprezintă şi o bună oportunitate pentru oraşele-gazdă de   
a-şi promova moştenirea culturală la nivel internaţional. Acest 
lucru este posibil datorită programului cultural şi artistic ce 
însoţeşte competiţiile sportive. Aşadar, putem considera similare 
cele două evenimente şi din acest punct de vedere- fapt ce 

                                                
230 Murphy, John- “What Is Branding?”  în XXX, Branding: a Key 

Marketing Tool, în îngrijirea lui John Murphy, New York, McGraw-Hill Book 
Company, 1987, p. 2. 
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justifică analiza realizată în paralel, între fenomenul cultural 
„CCE” şi Jocurile Olimpice. În cazul Jocurilor Olimpice, există 
deja un brand comun, care este adminstrat de IOC (International 
Olympic Committee- Comitetul Olimpic Internaţional). “IOC 
garantează promovarea olimpismului şi buna desfăşurare a 
Jocurilor Olimpice, în conformitate cu statutul olimpic”231. IOC 
reprezintă suprema autoritate a Mişcării Olimpice, având rolul de 
a alege oraşele-gazdă şi de a coordona procesul de selecţie.       
Mai mult decât atât, IOC vizează şi dezvoltarea unei legături între 
sport şi toate formele de cultură, promovând diversitatea 
culturilor. Făcând analogie cu evenimentul „CCE”, din acest 
punct de vedere, Uniunea Europeană face pentru acest eveniment 
ceea ce face IOC pentru Jocurile Olimpice, cu excepţia 
administrării unui brand comun. Brandul olimpic este cel mai 
important din domeniul sportului, având drept componente toate 
oraşele care au găzduit manifestările sportive specifice Mişcării 
Olimpice de-a lungul timpului (Jocurile Oplimpice de vară şi 
Jocurile Olimpice de iarnă). De asemenea, are o identitate vizuală 
(logoul reprezentând cele cinci inele olimpice) şi o identitate 
verbală (deviza olimpică oficială este „Citius, Altius, Fortius”232-
“Mai repede, mai sus, mai puternic”). În acelaşi fel, trebuie să fie 
construit un brand comun „CCE”, care să subsumeze toate 
oraşele devenite „CCE” şi care să aibă o identitate specifică 
(vizuală şi verbală). 

                                                
231 Cf. siteul oficial al Mişcării Olimpice-  www.olympic.org
232 Cf. Wikipedia-Enciclopedie liberă-
http://ro.wikipedia.org/wiki/Olimpism
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2.2. Direcţii strategice pentru construirea unui
      brand comun „CCE”

Un brand global reprezintă un brand care „împărtăşeşte 
aceleaşi principii strategice, aceeaşi poziţionare şi acelaşi 
marketing în orice piaţă din lume”233, „poartă acelaşi nume de 
brand sau acelaşi logo”234. Valorile unui brand global „sunt 
identice în toate ţările”235, iar „canalele de distribuţie sunt 
similare”236. 

Evenimentul „CCE” nu este încă perceput ca fiind global, 
el trebuie branduit în acest sens, trebuie construit şi promovat ca 
un brand global. 

Raportându-ne la tipurile de branduri identificate de 
Marieke de Mooij, în „Global Marketing and Advertising-
Understanding Cultural Paradoxes”, brandul comun „CCE” ar 
reprezenta un „brand umbrelă” („umbrella brand”237), care ar 
conţine diferite produse culturale, sau sub-branduri, promovate 
sub acelaşi nume- în cazul evenimentului cultural, sub numele de 
„CCE”. După cum susţine Marieke de Mooij, „numele umbrelă 
poate fi folosit ca un instrument de endorsement, pentru a indica 
sursa”238. Din acest punct de vedere, va exista o endorsare între 
numele brandului comun „CCE” şi oraşele-gazdă ale 
evenimentului. Concret, va exista un transfer de renume, 
vizibilitate, valori etc. între evenimentul cultural „CCE” şi   

                                                
233 În original: „A global brand is one which shares the same strategic 

principles, positioning and marketing in every market throughout the world”-
Mooij, Marieke K. de- Global Marketing and Advertising- Understanding Cultural 
Paradoxes, London, Sage Publications,  1998, p. 16.

234 Ibidem
235 Ibidem
236 Ibidem
237 Idem, p. 22.
238 În original: “The umbrella name can be used as an endorsement, to 

indicate the source”- Ibidem

Extras din volumul @ Botnaru, A. C. (2009). Interesat de
"city branding". Despre branding de oras in contextul

evenimentului ,,Capitala culturala europeana". Sibiu si
Luxembourg 2007. Iasi, Romania: Lumen.



Andra Cristina BOTNARU

142

oraşele-gazdă, ce pot continua să fie percepute drept oraşe ale 
culturii şi după anul cultural. 

Dintre strategiile stabilite pentru brandingul internaţional, 
strategia care corespunde construirii şi promovării unui brand 
comun „CCE” este: „global platform. local adaptations”239. Astfel, 
conceptul de „Capitale Culturale Europene” va reprezenta 
„platforma globală”, ce poate fi adaptată unor contexte locale. 

Brandul comun „CCE” ar trebui construit ca o „structură 
girată”, dacă ne raportăm la cele trei opţiuni identificate de Wally 
Olins, în ceea ce priveşte „arhitectura/structura de brand”240: 
„opţiunea corporatistă” (conform căreia există un singur brand, 
cu o singură identitate nominală şi cu o singură identitate vizuală),
„opţiunea girată” (conform căreia există o serie de branduri, 
fiecare cu identităţi proprii- nominale şi vizuale, dar care sunt 
văzute ca părţi ale unui întreg) şi „opţiunea centrată pe brand” 
(conform căreia „fiecare unitate-sau brand- este separat proiectată 
către consumator şi este văzută ca fiind complet independentă, 
deşi în realitate ea este, binenţeles, proprietatea unei entităţi care o 
gestionează”). În prezent, evenimentul „CCE” funcţionează ca o 
astfel de „stuctură centrată pe brand”, întrucât fiecare oraş 
devenit „CCE” este considerat o entitate independentă, 
nerealizându-se legătura cu conceptul original al evenimentului 
cultural, ce are o tradiţie de peste douăzeci de ani. Brandul comun 
„CCE” ar trebui să „gireze” pentru toate brandurile de oraş, 
individuale,  pe care le conţine, conştientizându-se, în acelaşi 
timp, apartenenţa acestora la brandul comun „CCE”- fapt ce va 
rezulta din modalitatea de promovare a fiecărei ediţii a 
evenimentului cultural şi a oraşelor-gazdă. 

De ce ar fi necesară construirea unui brand comun „CCE”? 
Pentru a se asigura o bună înţelegere a ceea ce presupune 

                                                
239 Idem, p. 23.
240 Cf. Olins, Wally, op. cit., pp. 156-158. 
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fenomenul cultural „CCE”, pentru a se conştientiza cu adevărat 
oportunitatea pe care o reprezintă evenimentul „CCE” şi pentru a 
se pune în evidenţă amploarea acestuia şi caracterul său repetitiv, 
pentru o mai bună vizibilitate, pentru a se asigura o comunicare 
eficientă între toate „CCE” (trecute, prezente şi viitoare), pentru a 
se încuraja o mai mare implicare atât din partea sectorului public, 
cât şi din partea sectorului privat. Datorită brandului comun 
„CCE”, evenimentul cultural ar deveni într-adevăr un subiect de 
interes anual, pentru statele europene, accentuându-se totodată 
continuitatea fenomenului cultural „CCE”. 

Construirea unui brand comun „CCE” presupune: crearea 
unei identităţi vizuale (logo) şi verbale (slogan, mesaje)- specifice 
evenimentului cultural; existenţa unei viziuni pe termen lung- cu 
privire la evoluţia brandului comun; elaborarea unei strategii 
comune; existenţa unor obiective generale; identificarea unui 
public-ţintă comun; stabilirea unor metode de comunicare şi 
promovare eficiente; dezvoltarea unor instrumente comune de 
monitorizare şi evaluare a oraşelor devenite „CCE”. Întrucât nu 
este încă definit un public-ţintă comun pentru „CCE”, fiecare 
oraş devenit „CCE” îşi stabileşte un public-ţintă, în primul rând, 
în funcţie de particularităţile sale demografice şi în funcţie de 
interesele populaţiei locale. Cu toate acestea, este necesară 
stabilirea unor coordonate comune în vederea definirii publicului-
ţintă al unei „CCE”, deoarece este vorba de un eveniment la nivel 
european. Astfel, oraşele „CCE” îşi pot alege în mod individual 
categoria de public căruia i se adresează (populaţia 
locală/regională, vizitatori, turişti din ţară sau din străinătate)-
aspect ce ţine şi de strategia proprie fiecărui oraş de a-şi promova 
cultura. Dar, în acelaşi timp, trebuie stabilite anumite coordonate 
comune, la nivel european, referitoare la profilul socio-
demografic (vârstă, educaţie, ocupaţie, venit) al publicului-ţintă. 

Naşterea brandului comun „CCE” poate fi realizată: la 
iniţiativa Uniunii Europene (în sectorul public) sau la iniţiativa 

Extras din volumul @ Botnaru, A. C. (2009). Interesat de
"city branding". Despre branding de oras in contextul

evenimentului ,,Capitala culturala europeana". Sibiu si
Luxembourg 2007. Iasi, Romania: Lumen.


