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Rata pirateriei 2011 Valoarea comercială (milioane USD) 

România 63% $207 

Europa Centrală și de Est 62% $6,133 

Uniunea Europeană 33% $14,433 

Global 42% $63,456 

Ratele pirateriei software și valoarea comercială a software-lui piratat la nivel global 2011 

”Cât de des dobândiți software piratat sau software 
care nu este complet licențiat – tot timpul, în cea mai 
mare parte a timpului, ocazional, rar sau niciodată?” 

• Utilizatorii de PC-uri din România care spun că ”riscul de a fi prins” este motivul pentru care nu 
dobândesc software nelicențiat: 30% 

• Utilizatorii de PC-uri din România care spun că ”piratarea de software este ilegală” este 
motivul pentru care nu dobândesc software nelicențiat : 6% 

Romania 
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Studiu online asupra a 410 de utilizatori de computer din România, realizat în perioada februarie – martie 2012 

Structura demografică a celor care ”admit că piratează” în România 
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Auto-raportarea pirateriei pe regiuni • În multe regiuni, persoanele cu putere de decizie din companii recunosc 
că piratează software mai degrabă decât restul utilizatorilor. 

• La nivel global, este de mai mult decât de două ori mai probabil decât în 
cazul celorlalți utilizatori ca persoanele cu putere de decizie din 
companii care recunosc că piratează software să cumpere software cu 
licență pentru un singur computer și apoi să îl instaleze  pe mai multe 
calculatoare din companie. 

”Cât de des dobândiți software piratat sau software 
care nu este complet licențiat – tot timpul, în cea mai 
mare parte a timpului, ocazional, rar sau niciodată?” 

Fundamentul studiului 
 
Cercetare online și în persoană asupra a 14.702 utilizatori de PC, realizată 
la nivel global în februarie-martie 2012 
 
“Persoana cu putere de decizie din cadrul companiei” este definită ca fiind 
cineva care are o putere de decizie semnificativă pentru compania 
respectivă, mai multe departamente sau departamentul propriu.  


