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1. Obiectivele studiului
Studiul „Copyright și creativitate. O sursă de creștere 

economică și creare de locuri de muncă” este realizat în 
cadrul proiectului „Contribuția sectoarelor culturale și 
creative la economia națională”1. Obiectivul principal este 
evaluarea contribuției industriilor bazate pe copyright din 
România la economia națională, înscriindu-se într-o serie 
de cercetări realizate deja la nivel național. Scopul studiului 
este de a continua cercetările realizate în cadrul a două 
studii precedente, dar și de a aduce un grad de noutate prin 
realizarea de analize suplimentare la nivel de subsectoare 
creative. De asemenea, vom prezenta și o cartografiere a 
industriilor creative la nivel regional.

Intervalul de timp luat în calcul este 2010-2014, pentru a 
continua studiile similare care au avut intervalul de analiză 
2002-2009. Această lucrare va calcula indicatorii prezentați în 
studiile precedente, pentru a avea un termen de comparație 
(pe baza metodologiei WIPO), dar va include și alte tipuri 
de analiză, pentru a crea o imagine cât mai completă a 
contribuției acestor industrii. 

Lucrarea are o importanță deosebită din mai multe motive. 
Astfel, până în prezent, atenția diverșilor factori decizionali 
a fost îndreptată către politici menite să sprijine sectoare 
tradiționale de activitate economică, cu contribuție mare 
la PIB-ul național. Totuși, în ultima vreme țările dezvoltate 
acordă o atenție tot mai mare creativității, care are o valoare 
adăugată și profitabilitate în creștere. Aceste industrii creează 
noi nișe și segmente de piață, adresându-se unor tipuri de 
consumatori cu exigențe mai mari. De asemenea, aceste 
industrii generează noi locuri de muncă sustenabile, cu un nivel 
de pregătire superioară. În acest context, industriile bazate pe 
copyright înseamnă locuri de muncă și creștere economică. 

1   În cadrul acestui studiu, termenul „industrii de copyright” este sinonim cu 
termenul „industrii culturale și creative”.

O altă importanță economică a acestor industrii se referă 
la faptul că, fiind sectoare economice de nișă, ele se pretează 
foarte bine întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), care au 
dobândit un rol în creștere în cadrul economiei naționale. 
Trebuie menționat în acest sens că cercetările precedente nu 
s-au concentrat pe identificarea încadrării întreprinderilor cu 
obiect de activitate activități culturale și creative în sectorul 
IMM-urilor. Cu toate acestea, studiul de față va analiza, dincolo 
de celelalte aspecte care vor fi menționate în metodologie, 
inclusiv această latură. 

Analiza a avut în vedere calcularea unor indicatori 
comparabili cu cei prezentați în studii precedente. Concluziile 
studiului vor prezenta o imagine de ansamblu asupra 
performanței economice a industriilor bazate pe copyright, 
identificându-se în același timp structura contribuției 
economice, modele și tendințe de evoluție, atât în dinamică, 
cât și în comparație cu alte sectoare de activitate economică.

1.1 Ce este nou?
Față de cercetările precedente, prezentul studiu 

intenționează să exploreze o serie de dimensiuni noi:

•	 Gradul de concentrare al industriilor creative pe 
regiuni	de	dezvoltare	economică	din	România.	Se 
va face o corelare în acest sens între principalii 
indicatori economici ai studiului (valoare adăugată 
brută, ocuparea forței de muncă, profitabilitate, 
productivitatea muncii etc.) cu indicatori economici 
ai regiunii sau ai orașului analizat (populație, 
venituri, grad de ocupare a forței de muncă, nivel de 
educație, grupe de vârstă etc.). Se va utiliza inclusiv 
o cartografiere a industriilor creative pe regiuni și 
principalele centre urbane.
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•	 Utilizarea	în	analiză	a	unor	factori	externi	de	influență. 
După cum se știe, performanțele economice ale unui 
sector depind în mare măsură de mediul în care 
acest sector își derulează activitatea.	 Studiul va 
face o corelație între principalii indicatori economici 
specifici industriilor de copyright și o serie de factori 
de influență externi, cum ar fi (detalii vor fi oferite la 
capitolul 4. Metodologie):

 ¾ Indexul Internațional al Drepturilor de 
Proprietate Intelectuală (IPRI)

 ¾ Indexul Libertății Economice

 ¾ Indexul Global al Competitivității

 ¾ Indexul Global al Inovării

 ¾ Cercetare și Dezvoltare

•	 Corelația	dintre	oferta	de	servicii	culturale	și	creative	
și	veniturile	și	cheltuielile	populației.	Oferta de servicii 
va fi măsurată prin cifra de afaceri a companiilor 
care produc și furnizează asemenea servicii, în timp 
ce puterea de cumpărare a populației are la bază 

veniturile acesteia. Analiza aceasta se va face în 
dinamică.

•	 Analiza	 încadrării	 companiilor	 care	 oferă	 servicii	
culturale	și	creative	în	sectorul	IMM-urilor.	Analiza 
se va face, de asemenea, în dinamică și va avea ca 
subiect importanța acestui sector IMM în România.

•	 Analiza	gradului	de	concentrare	a	cifrei	de	afaceri	
la nivelul principalelor subsectoare ale industriilor 
CORE.	Se va face astfel o analiză a primelor patru 
(CR4) și respectiv opt (CR8) subsectoare SCC. Scopul 
este acela de a vedea dacă există un oarecare grad 
de concentrare a cifrei de afaceri (și, deci, a ofertei) la 
nivelul numai câtorva subsectoare SCC sau distribuția 
cifrei de afaceri este relativ uniformă în cadrul acestui 
segment de industrii. Scopul acestei analize este de 
a stabili dacă există o concurență mare în interiorul 
industriilor SCC (de exemplu între editarea de cărți, 
publicitate, producție de software și activități de 
spectacole etc.) sau există un număr de patru, respectiv 
opt subsectoare care concentrează marea parte a cifrei 
de afaceri. 

2. Obiectivele raportului 
Obiectivele raportului constau în prezentarea succintă 

a rezultatelor cercetărilor precedente din cadrul studiilor 
naționale și internaționale, precum și descrierea metodologiei 
de prelucrare a datelor și de realizare a studiului, cu 
specificarea surselor de date utilizate.

Principalul obiectiv constă în prezentarea metodologiei și 
a modului de abordare a acestei cercetări. Vor fi specificate 
metodele de analiză și indicatorii utilizați în acest sens. Există 
două aspecte specifice ale acestei cercetări:

1. Utilizarea unei metodologii similare celei utilizate în 
precedentele două studii naționale, care au acoperit 

intervalul de timp 2002-2009, astfel încât să fie asigurată 
o comparabilitate a datelor în timp. Trebuie menționat 
faptul că intervalul de analiză a acestei cercetări este 
2010-2014, iar analiza poate continua și în viitor, pentru 
a vedea evoluțiile specifice din acest sector de activitate.

2. Introducerea de noi elemente de analiză, conform 
celor specificate în secțiunea precedentă: gradul 
de concentrare al industriilor creative pe regiuni 
și principalele centre urbane (cu includerea unei 
cartografieri), utilizarea unor factori externi de influență, 
corelația dintre oferta de servicii culturale și creative și 
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puterea de cumpărare a populației, analiza încadrării 
companiilor care oferă servicii culturale și creative în 
sectorul IMM-urilor, analiza gradului de concentrare a 
cifrei de afaceri la nivelul principalelor subsectoare ale 
industriilor CORE (cu alte cuvinte, analiza competitivității 
industriilor SCC).

Această abordare va conduce la o mai bună înțelegere 
a evoluției și performanței economice a industriilor bazate 
pe copyright de către factorii de decizie și actorii implicați la 
diversele niveluri ale acestor industrii. De asemenea, raportul 
include analiza comerțului exterior cu produse copyright CORE 
și suport.

3. Studii relevante precedente în domeniul cercetării

3.1 Studii naționale
Până la această dată, cele mai relevante studii naționale 

în domeniul cercetării contribuției industriilor de copyright la 
economia națională sunt:

1. „Contribuția economică a industriilor bazate pe 
copyright în România”, realizat de către Oficiul Român 
pentru Drepturi de Autor, Centrul de Studii și Cercetări 
în Domeniul Culturii (în prezent Institutul Național 
pentru Cercetare și Formare Profesională), avându-i 
ca autori pe Cătălin Dărășteanu, Delia Mucică, Rodica 
Pârvu, Valentina Vasile și Gheorghe Zaman, publicat în 
anul 2008 la Editura Fundației Pro;

2. „Contribuția economică a industriilor bazate pe 
copyright la economia națională pentru perioada 
2006-2009”, realizat în cadrul Proiectului „Promovarea 
antreprenoriatului în domeniul industriilor creative”, 
proiect cofinanțat de Fondul Social European în 
cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. Studiul a fost realizat 
de către Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul 
Culturii (în prezent Institutul Național pentru Cercetare 
și Formare Profesională) în anul 2010.

Cele două studii au acoperit intervalul de analiză 2002-
2009, din care primul studiu a acoperit intervalul 2002-2005, 
iar al doilea studiu a acoperit intervalul 2006-2009.

Principalele rezultate se referă la contribuția industriilor 
copyright la economia națională din punctul de vedere al 
valorii adăugate brute (VAB) și al ocupării forței de muncă. În 
cele ce urmează, vom prezenta pe scurt principalele rezultate.
Tabelul	1.	Contribuția IC în PIB în perioada 2002-2009

AN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL IC, din care: 3,75 5,34 4,59 5,55 6,88 6,68 7,24 5,93
CORE 2,06 3,23 3,33 3,55 5,30 5,21 5,76 4,75
interdependente 0,96 1,09 0,37 1,08 0,88 0,79 0,81 0,62
parțiale 0,45 0,66 0,53 0,53 0,41 0,38 0,40 0,34
nededicate 0,28 0,36 0,36 0,39 0,28 0,31 0,28 0,22

Sursa: studii privind contribuția industriilor de copyright din România la 
economia națională, 2008 și 2010

Datele reliefează un trend general crescător, respectiv de la 
2,06% în 2002 la 4,75% în 2009 pentru CORE. Cele mai mari 
valori au fost înregistrate în perioada 2006-2008, cu o valoare 
maximă în 2008 (7,24%). După acest an, are loc intrarea 
economiei naționale în perioada de recesiune, evident cu impact 
negativ și asupra performanței economice a industriilor bazate 
pe copyright. 

În ceea ce privește numărul de angajați la nivelul industriilor de 
copyright, atât per total, cât și pe grupe componente, datele sunt 
prezentate în următorul tabel. Ca și în cazul contribuției la PIB-ul 
național, se observă un trend crescător, respectiv de la 103.617 
angajați în anul 2002 la 141.736 de angajați în anul 2009.
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Tabelul	2.	Ocuparea forței de muncă în industriile de copyright din România

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CORE 44.019 76.115 89.613 101.801 91.451 99.773 121.299 99.073

interdependente 17.733 17.203 14.683 24.864 30.183 31.509 26.877 21.520

parțiale 30.044 37.738 36.701 32.257 13.940 13.224 14.055 11.129

nededicate 11.821 15.524 16.800 18.528 8.777 10.182 8.825 10.015

TOTAL IC 103.617 146.580 157.797 177.450 144.352 154.689 171.056 141.736

Sursa: studii privind contribuția industriilor de copyright din România la economia națională, 2008 și 2010

În ceea ce privește productivitatea muncii, exprimată prin 
valoarea adăugată brută la numărul de angajați (în euro), 
datele pentru perioada 2006-2009 arată o medie a industriilor 
de copyright superioară mediei naționale. Acest fapt a fost 
valabil pentru întreaga perioadă de analiză. Mai mult, trendul 
productivității muncii a fost unul ascendent, de la 6.299 de 
euro în 2006 la 7.877 de euro în anul 2009.
Tabelul	3.	Productivitatea muncii: VAB/nr. angajați (euro)

  2006 2007 2008 2009

TOTAL NAȚIONAL 4.483 5.276 5.780 5.947 

TOTAL COPYRIGHT 6.299 7.127 8.016 7.877 

CORE 7.664 8.620 8.988 9.025 

parțiale 3.843 4.125 5.684 5.436 

interdependente 3.935 4.696 5.394 5.751 

nededicate 4.274 4.949 5.929 4.132 
Sursa: „Contribuția economică a industriilor bazate pe copyright la economia 

națională pentru perioada 2006-2009”, 2010

Pe lângă aceste rezultate notabile, studiul din 2010 a 
reliefat și faptul că industriile creative au avut o contribuție 
economică superioară la economia națională comparativ cu o 
serie de sectoare de activitate economică, cum ar de exemplu 
turismul, sectorul imobiliar sau serviciile de alimentație publică 
(ex. restaurante). 

3.2 Studii internaționale
Cele mai relevante studii la nivel internațional sunt cele 

realizate de WIPO (World Intellectual Property Organization), 
care efectuează studii la nivelul mai multor țări. Într-un studiu 
relativ recent, „Copyright + Creativity = Jobs and Economic 
Growth. WIPO Studies on the Economic Contribution of the 
Copyright Industries” (2012), este efectuată o cercetare la 
nivelul a 30 de țări, între care și România. Cele mai importante 
rezultate sunt prezentate mai jos.

În termeni de contribuție VAB la PIB-ul național, România 
depășește 5%, în timp ce în termeni de pondere a forței de 
muncă, ponderea este de peste 4%. Aceasta arată un ritm 
intensiv al activității economice. În același timp, arată că există 
un sector cu performanțe măsurabile, care aduce o contribuție 
semnificativă la economia națională.

În cadrul comparațiilor internaționale, România se plasează 
în categoria țărilor cu pondere în PIB superioară mediei de 
5,4%. Din punctul de vedere al forței de muncă, contribuția IC 
în România este inferioară mediei internaționale de 5,9%, așa 
cum reiese din graficul 2.
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Graficul	1.	Contribuția IC la PIB-ul național (%)

Sursa: WIPO, 2012

Graficul	2.	Contribuția IC la ocuparea forței de muncă (%)

Sursa: WIPO, 2012
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În același studiu, are loc și o analiză a productivității muncii. 
Astfel, deși contribuția la ocuparea forței de muncă la nivel 
național este mai mică decât în cazul altor țări, următorul 
grafic arată o productivitate a muncii superioară majorității 
țărilor analizate. Astfel, România se plasează în grupa țărilor 
cu productivitate a muncii ridicată.

Din punctul de vedere al productivității muncii, România 
se află pe locul șase, cu mult peste media internațională 
prezentată în graficul de mai sus, având o valoare superioară 
unor state precum SUA sau Canada. Pe primul loc se află 
Coreea de Sud, care cunoaște un trend intensiv de dezvoltare 
a industriilor creative.

Graficul	3.	Productivitatea muncii (%)

Sursa: WIPO, 2012
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4. Metodologie
Definirea industriilor bazate pe copyright din România are 

la bază metodologia Organiației Mondiale privind Proprietatea 
Intelectuală (Guide WIPO 2003). Această metodologie are 
ca scop uniformizarea modului de analiză a performanțelor 
economice la nivel de țări. Conform acestor metodologii, există 
patru mari categorii de industrii de copyright (IC):

a) IC – CORE (IC „nucleu”, de bază);
b) IC – interdependente;
c) IC – parțiale;
d) IC – nededicate.
Contribuția IC din România la economia națională este 

analizată prin prisma următorilor indicatori:
1. Valoarea adăugată brută;
2. Cifra de afaceri;
3. Profitabilitatea;
4. Ocuparea forței de muncă;
5. Nivelul de salarizare;
6. Productivitatea muncii;
7. Comerțul exterior.

4.1 IC CORE
Acestea sunt industriile copyright principale și dețin 

ponderea și importanța cea mai mare în cadrul industriilor 
creative. Industriile CORE au fost selecționate în concordanță 
cu cele nouă grupe ale WIPO care cuprind: presă și literatură; 
muzică, producții teatrale, operă; filme și video; radio și 
televiziune; fotografie; software și bază de date; arte vizuale 
și grafice; servicii de reclamă; societăți de gestiune colectivă 
a copyrightului.

În cadrul industriilor CORE se includ acele activități ale 
căror produse finale depind în cel mai mare grad de protecția 
copyrightului și se bazează integral pe acesta. Cu alte cuvinte, 
această grupare de bază a activităților industrial-creative 
vizează integral crearea, producerea și prelucrarea, realizarea, 
transmiterea, comunicarea și expunerea, distribuția sau 
vânzarea lucrărilor sau altor materiale protejate prin copyright.

Potrivit metodologiei WIPO, industriile CORE contribuie 
într-o proporție de 100% la crearea de valoare adăugată în 
economia națională. Clasificarea acestor industrii ține cont de 
structura codurilor CAEN la patru digiți, conform tabelului de 
mai jos.
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Tabelul	4.	Structura IC – CORE din România
COD 
CAEN Denumire activitate 

1811 Tipărirea ziarelor 
1812 Alte activități de tipărire n.c.a. 
1813 Servicii pregătitoare pentru pre-tipărire 
1814 Legătorie și servicii conexe 
1820 Reproducerea înregistrărilor 
5811 Activități de editare a cărților 

5812 Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și 
similare 

5813 Activități de editare a ziarelor 
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor 
5819 Alte activități de editare 
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator 
5829 Activități de editare a altor produse software 

5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de 
televiziune 

5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe 
de televiziune 

5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a 
programelor de televiziune 

5914 Proiecția de filme cinematografice 

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare 
muzicală 

6010 Activități de difuzare a programelor de radio 

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune 

6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat 
client) 

6202 Activități de consultanță în tehnologia informației 

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor 
de calcu

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și a activităților 
conexe

6312 Activități ale portalurilor web
6391 Activități ale agențiilor de știri
7311 Activități ale agențiilor de publicitate 
7312 Servicii de reprezentare media 
7410 Activități de design specializat 

COD 
CAEN Denumire activitate 

7420 Activități fotografice 
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 
9003 Activități de creație artistică 
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole 
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor 
9321 Bâlciuri și parcuri de distracții 
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a. 
9412 Activități ale organizațiilor profesionale 

4.2 IC interdependente
Aceste industrii se referă la „producțiile, prelucrările și 

vânzările de echipamente a căror funcție constă, integral sau 
în primul rând, în facilitarea creării, producerii sau utilizării 
lucrărilor sau materialelor protejate prin copyright”. (Guide 
WIPO, 2003)

Industriile interdependente asigură o relație funcțională între 
producția bazată pe copyright și serviciile de afaceri, transport, 
cumpărare de factori de producție, bunuri de investiții.

Potrivit clasificării WIPO, o primă grupă a IC interdependente 
cuprinde industria prelucrătoare, vânzările cu amănuntul și 
de gros a următoarelor bunuri: televizoare; radioreceptoare; 
CD-uri; DVD-uri; casetofoane; echipamente pentru jocuri 
electronice și alte echipamente similare; calculatoare și 
echipamente pentru acestea; instrumente muzicale.

Industriile interdependente facilitează utilizarea 
materialelor și produselor creative, în cele mai importante 
părți ale acestora. O a doua grupă mai puțin legată de 
materiale creative, denumită industrii parțial interdependente, 
include prelucrarea, vânzările de gros și cu amănuntul 
(vânzare și închiriere) și vizează: instrumentele fotografice 
și cinematografice; fotocopiatoare; materiale de tipărire a 
formularelor; hârtia.
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Aceste industrii nu au ca primă preocupare activități legate 
de materialele creative, dar contribuie la facilitarea utilizării lor, 
mai ales în ceea ce privește partea de echipamente și mijloace 
tehnice care pot fi folosite și în alte scopuri.
Tabelul	5.	Structura IC – interdependente din România

COD 
CAEN Denumire activitate 

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului 

1723 Fabricarea articolelor de papetărie 

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 

2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații 

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 

2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor 

2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv 
fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) 

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3313 Repararea echipamentelor electronice și optice

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin 
satelit) 

6130 Activități de telecomunicații prin satelit 

6190 Alte activități de telecomunicații

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice

4.3 IC parțiale
Grupa IC parțiale include acele activități care au legătură 

cu materialele creative sau pot implica activități de creație, 
producție și prelucrare, expoziții sau distribuții și vânzări. 
Nomenclatorul industriilor parțiale include un număr de 25 
de ramuri prezentate în tabelul de mai jos. Ele variază de la 
fabricarea de articole textile și confecții până la fabricarea de 
articole de sticlă și ceramică. Totodată, această grupă include 
și activități de arhitectură și inginerie, precum și activități ale 
muzeelor, conservarea monumentelor și clădirilor. 

Aceste industrii au un caracter „parțial” în sensul că 
produsele și serviciile obținute pot fi subiect de copyright 
într-o anumită măsură, neputându-se califica însă pentru 
industriile IC – CORE. Măsura în care ele sunt industrii creative 
se stabilește prin intermediul factorului de copyright, care 
se calculează separat pentru industriile IC interdependente, 
parțiale și nededicate.
Tabelul	6.	Structura IC – parțiale din România

COD 
CAEN Denumire activitate 

1320 Producția de țesături

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare 

1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția 
îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) 

1393 Fabricarea de covoare și mochete 

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile 

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de 
corp) 

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. 

1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor 
de galanterie 
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COD 
CAEN Denumire activitate 

1520 Fabricarea încălțămintei 

2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 

2313 Fabricarea articolelor din sticlă

2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramic

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și 
ornamental 

2571 Fabricarea produselor de tăiat 

3211 Baterea monedelor 

3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre 
prețioase 

7111 Activități de arhitectură

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 

8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de 
raportare a creditului 

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

9102 Activități ale muzeelor 

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective 
de interes turistic 

9499 Activități ale altor organizații n.c.a. 

4.4 IC nededicate
IC nededicate includ activități din codul CAEN în care 

o anumită parte este legată de facilitarea emisiunilor, 
comunicării, distribuției sau vânzării de produse bazate pe 
copyright care, în general, vizează transportul, vânzările en 
gros și comerțul cu amănuntul, telefonia și internetul. Aceste 
industrii țin mai mult de sfera afacerilor și a efectelor de 
propagare și, din acest motiv, numai o parte din activitățile lor 
se leagă de industriile CORE, bazate pe copyright.

Tabelul	7.	Structura IC – nededicate din România

COD CAEN Denumire activitate 

3312 Repararea mașinilor

4611-4690 Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule 
și motociclete 

4711-4799 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și 
motocicletelor 

4910-4950 Transporturi terestre și transporturi prin conducte
5010-5030 Transporturi pe apă 
5040-5122 Transporturi pe apă
5210-5299 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi 
5310-5320 Activități de poștă și de curier 

7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente 
de birou (inclusiv calculatoare)

9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

4.5 Factorul de copyright
Metodologia folosită în această lucrare urmează liniile 

trasate în cadrul Ghidului WIPO Guide on Surveying the 
Economic Contribution of the Copyright-Based Industries 
(2003). O problemă majoră a metodologiilor acestui tip 
de cercetare o reprezintă modul de atribuire a ponderii 
componentei de copyright unei activități, producții sau serviciu 
în total. Așa cum am menționat anterior, numai industriile IC-
CORE au o pondere de 100% din total. Celelalte trei categorii 
dețin anumite ponderi care trebuie calculate. Stabilirea 
ponderii reprezintă în fapt stabilirea unui factor, așa-numitul 
factor de copyright, care să ajusteze valorile brute obținute. 

Procedura de stabilire a factorului de copyright combină 
o serie de abordări sau tehnici și presupune parcurgerea 
următorilor pași:

• Analiza componentelor care alcătuiesc fiecare sector 
și scara de activitate, asociată cu fiecare componentă;

• Luarea în calcul a ratelor / ponderilor utilizate 
în studiile naționale anterioare sau de cercetare 
comparabile făcute în altă parte;
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• Consultare cu reprezentanții industriilor în cauză 
(interviuri și chestionare).

Având în vedere aceste aspecte metodologice, în cadrul 
acestei cercetări s-a stabilit că cea mai fezabilă este utilizarea 
factorilor de copyright utilizați în studiul realizat în cadrul Studiului 
„Contribuția Economică a Industriilor bazate pe Copyright în 
România”, menționat la capitolul 3.1. Studii naționale. 

Acești factori sunt prezentați în următorul tabel.
Tabelul	8.	Factori de copyright

 
IC 

– CORE
IC 

– Interdependente
IC 

– Parțiale
IC 

– Nededicate

Factor 
copyright 1,00 0,17 0,09 0,01

Sursa: „Contribuția economică a industriilor bazate pe copyright  
la economia națională pentru perioada 2006-2009”, 2010

4.6 Factori externi de influență
Factorii externi de influență luați în calcul sunt:

 ¾ Indexul Internațional al Drepturilor de 
Proprietate Intelecutuală (IPRI)

 ¾ Indexul Libertății Economice
 ¾ Indexul Global al Competitivității
 ¾ Indexul Global al Inovării
 ¾ Indicele de Cercetare și Dezvoltare

4.6.1 Indexul Internațional al Drepturilor de 
Proprietate Intelectuală

Indicele Internațional al Drepturilor de Proprietate 
Intelectuală este calculat anual de către Americans for 
Tax Reform’s Property Rights Alliance. Acest index face un 
clasament al țărilor din întreaga lume, pe baza a trei factori: 
starea mediului juridic și politic, drepturile de proprietate fizică 
și drepturile de proprietate intelectuală.

În ceea ce privește România, indexul IPRI a rămas neschimbat 
în 2014, cu un scor de 5,3. Scorul IPRI nu s-a schimbat din 2012, 

iar în 2014, România a ocupat locul 50 la nivel mondial și al 7-lea 
în Europa Centrală / Europa de Est și Asia Centrală. 

Graficul	4.	Scorul IPRI în România

Sursa: pagina web a International Property Rights Index,  
www.internationalpropertyrightsindex.org

4.6.2 Indexul Libertății Economice

Indicele Libertății Economice este un indice anual creat de 
The Heritage Foundation și The Wall Street Journal în 1995 
pentru a măsura gradul de libertate economică în țările lumii. 
Creatorii indicelui au avut o abordare similară a lui Adam 
Smith în Avuția Națiunilor, conform căruia „instituțiile de bază 
care protejează libertatea indivizilor de a urmări propriile 
interese economice conduc la o mai mare prosperitate pentru 
o societate mai mare”2.

În anul 2008, definiția acestui index a fost următoarea: „Cea 
mai înaltă formă de libertate economică prevede un drept 
absolut de proprietate, îndeplinirea totală a libertăților de 
circulație pentru muncă, capital și bunuri, precum și o absență 
absolută a constrângerii de libertate economică dincolo de 
măsurile necesare pentru ca cetățenii să-și protejeze și să 
mențină libertatea în sine”3. 

2  The Heritage Foundation.

3  The Heritage Foundation.
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Indexul este compus din zece factori, după cum urmează:
 ¾ Libertatea în derularea de afaceri;
 ¾ Libertatea comerțului;
 ¾ Libertatea monetară;
 ¾ Cheltuielile guvernului;
 ¾ Libertatea fiscală;
 ¾ Drepturi de proprietate;
 ¾ Libertatea investițiilor;
 ¾ Libertatea financiară;
 ¾ Libertatea față de corupție;

 ¾ Libertatea forței de muncă.
În anul 2015, indicele libertății economice pentru România este 

de 66,6, în timp ce locul ocupat de țara noastră la nivel mondial 
este 57. Scorul este cu 1,1 puncte mai bun decât anul trecut, 
reflectând îmbunătățiri în libertatea față de corupție, libertatea 
muncii, precum și gestionarea cheltuielilor guvernamentale care 
contrabalansează declinul în libertatea de afaceri. România este 
pe locul 27 din 43 de țări din regiunea Europei, iar scorul său 
general este mai mare decât media mondială.

Evoluția acestui indicator este reflectată în următorul 
grafic.

Graficul	5.	Evoluția Indicatorului Libertății Economice în România

Sursa: The Heritage Foundation
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Cu o creștere constantă în ultimii cinci ani, România se 
alătură tendinței de creștere înregistrate în Europa de Est. 
Din 2011, libertatea economică din România s-a îmbunătățit 
cu aproape 2,0 puncte. Progresele în șase dintre cele zece 
libertăți economice includ progrese deosebit de impresionante 
în reducerea corupției și slăbirea legislației muncii. În Indicele 
2015, România și-a atins punctajul cel mai mare înregistrat 
vreodată.

4.6.3 Indexul Global al Competitivității

Acest index a fost inițiat și este calculat de către Forumul 
Economic Mondial (World Economic Forum). Acesta evaluează 
cadrul competitivității a 144 de economii naționale, oferind o 
perspectivă asupra factorilor de productivitate și prosperitate 
a lor. Competitivitatea este definită ca un set de instituții, 
politici și factori care determină nivelul de productivitate al 
unei țări. Nivelul de productivitate, la rândul său, stabilește 
nivelul de prosperitate, care poate fi câștigat de o economie.

Conform Global Competitiveness Report 2014-2015, 
România ocupă locul 59 din 144, în staționare față de anul 
2014. Conform acestui raport, economiile naționale se află în 
trei stadii de evoluție și două perioade de tranziție de la un 
stadiu la altul:

 ¾ Stadiul 1: Economii bazate pe factori de tranziție;

 ¾ Tranziție de la Stadiul 1 la Stadiul 2;

 ¾ Stadiul 2: Economii bazate pe eficiență;

 ¾ Tranziție de la Stadiul 2 la Stadiul 3;

 ¾ Stadiul 3: Economii bazate pe inovare.
Conform raportului, România se află în Stadiul 2: economii 

bazate pe eficiență.

4.6.4 Indexul Global al Inovării

Acesta a fost dezvoltat de către Johnson Cornell 
University, INSEAD-Business School for the World și WIPO. 
Recunoscând rolul esențial al inovării ca motor de creștere 
economică și prosperitate, precum și necesitatea unei viziuni 
orizontale de inovare pronunțată a economiilor dezvoltate 
și emergente, acest index include indicatori care depășesc 
măsurile tradiționale de cuantificare a inovării (cum ar fi 
nivelul de cercetare și dezvoltare). În fapt, acest index este 
unul deosebit de complex, folosind 81 de indicatori pentru a 
evalua capacitățile de inovare și rezultate măsurabile a 143 de 
economii naționale.

Indexul Global al Inovării se bazează pe șapte piloni 
principali:

1. Instituții;
2. Capital uman și cercetare;
3. Infrastructură;
4. Gradul de sofisticare a piețelor;
5. Gradul de sofisticare a activităților economice;
6. Cunoaștere și tehnologii;
7. Rezultate creative.
Conform acestui clasament, România se află în prezent pe 

locul 55, având totuși o poziție slabă în interiorul Europei. În 
acest clasament, Elveția ocupă primul loc, urmată de Marea 
Britanie și Suedia. Ungaria ocupă locul 35, în timp ce Polonia 
se află pe locul 45, iar Cehia deține locul 26.

4.6.5 Indicele de Cercetare și Dezvoltare

Industriile creative ale unei țări depind într-o pondere 
însemnată de capacitatea de cercetare și dezvoltare. Aici 
sunt incluse atât cheltuielile efectuate în acest domeniu, cât 
și numărul de cercetători și facilități de cercetare. Rezultatele 
acestei activități pot fi preluate mai departe în cadrul producției 
de bunuri și servicii de copyright. 
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Studiul WIPO din 2012 folosește la acest capitol datele 
furnizate de către Banca Mondială. Cheltuielile pentru 
cercetare și dezvoltare sunt cheltuieli curente și de capital 
(public și privat) asupra muncii creative depuse sistematic 
pentru a spori cunoașterea, inclusiv cultura și societatea, 
precum și utilizarea de cunoștințe pentru noi aplicații.

Conform datelor Băncii Mondiale, România cheltuiește cca 
1% din PIB pentru cercetare și dezvoltare, un nivel extrem de 
redus.

În cadrul studiului, se va realiza gradul de corelare a 
contribuțiilor de copyright la PIB-ul României cu indicatorii 
prezentați mai sus în vederea identificării modului în care 
aceștia influențează rezultatele	obținute.

5. Rezultate privind principalii indicatori economici 
În cadrul acestui capitol, vor fi analizați principalii indicatori 

economici care arată contribuția sectoarelor culturale și 
creative la economia națională. Vor fi analizați atât indicatori 
globali, sintetici (cum ar fi de exempu cifra de afaceri, numărul 
de angajați sau profitul), cât și o serie de indicatori analitici, 
care arată eficiența acestor sectoare (productivitatea muncii 
sau rentabilitatea). De asemenea, se va avea în vedere analiza 
în dinamică a acestor indicatori.

În același timp, vor fi analizate și evoluția și structura 
numărului de companii din acest domeniu.

În urma acestei analize, se pot trage o serie de concluzii 
despre evoluția SCC din sectorul privat în perioada 2011-
2015, respectiv dacă au avut parte de un context economic 
favorabil și dacă au reușit să performeze în cadrul acestuia. Se 
poate vedea și dacă aceste sectoare sunt atrăgătoare pentru 
eventuali investitori privați sau pentru alocarea de fonduri 
publice.

5.1 Dinamica și structura 
numărului de firme

Numărul total de firme a înregistrat o creștere substanțială 
în perioada 2011-2015, respectiv de la cca 42.000 în anul 2011 
la aproape 61.000 în anul 2015 (cca 45%). 

Graficul	6.	Evoluția numărului de firme

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Creșterea a avut loc atât per total SCC, cât și pentru 
fiecare subsector în parte. Cel mai mare număr de firme se 
înregistrează în subsectorul Software, IT și jocuri electronice, 
unde numărul de firme ajunge la 12.705 în anul 2015. Cele 
mai puține firme se află în domeniul Patromoniu cultural, dar 
acest lucru se explică prin faptul că cea mai mare activitate a 
acestui subsector este realizată de sectorul public și nu de cel 
privat. Cea mai mare parte a firmelor din acest subsector își 
desfășoară activitatea în domeniul gestionării monumentelor, 
clădirilor istorice și a altor obiective de tip turistic. 
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În ceea ce privește subsectorul Artizanat și meșteșuguri, 
trebuie menționat faptul că din total firme înregistrate cu 
codurile CAEN menționate pentru această grupă, au fost luate 
în calcul numai 9%, conform factorului de copyright menționat 
la capitolul de metodologie. Desigur, aceasta este doar o 
aproximare, fiind extrem de dificil de precizat clar care este 
procentul de firme cu activitate de artizanat și meșteșuguri 
sau care este procentul activității lor globale alocat acestui 
subsector. Cu toate acestea, factorul de 9% poate fi considerat 
unul prudențial, iar cifrele indică, indiferent de ce pondere ar fi 
folosită, un trend ascendent, respectiv o creștere cu cca 42% 
în anul 2015 față de anul 2011. 
Tabelul	9.	Evoluția numărului de firme și structura acestora 
pe subsectoare

Subsector 2011 2012 2013 2014 2015

Arhive și biblioteci 180 226 269 317 374

Carte și presă 4.466 4.849 5.184 5.438 5.557

Arte vizuale 4.522 5.039 5.512 6.103 6.756

Artele spectacolului 3.110 3.687 4.276 4.873 5.848

Audiovizual și media 3.212 3.553 3.899 4.232 4.538

Software, IT, jocuri 7.822 8.835 9.914 11.145 12.705

Arhitectură 3.419 3.686 3.792 3.983 4.127

Publicitate 4.874 5.511 6.119 6.692 7.095

Patrimoniu cultural 60 63 64 64 62

Artizanat și meșteșuguri 7.813 8.734 9.600 10.384 11.127

Cercetare-dezvoltare 520 631 653 704 759

TOTAL 42.009 46.826 51.295 55.949 60.963

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Graficul de mai jos confirmă dinamica excelentă a numărului 
de firme SCC, respectiv o creștere anuală permanentă, 
ajungând în anul 2015 la 145,1% comparativ cu anul 2011. 
Creșterea a fost una graduală cu cca 10% în fiecare an. Toate 
subsectoarele au cunoscut o creștere în acest orizont de timp 
și au contribuit la acest trend. 

Graficul	7.	Dinamica numărului de firme comparativ cu 2011

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Evident, au existat subsectoare cu o creștere mai mare 
decât cea a mediei SCC. De exemplu, firmele din subsectorul 
Arhive și biblioteci au cunoscut o creștere de 207,8% în 2015 
față de 2011. Acest rezultat este pus în bună măsură pe seama 
înființării de companii în domeniul arhivării de documente 
(inclusiv arhivare electronică). Urmează în clasament Artele 
spectacolului cu 188%. Tendința se datorează într-o pondere 
semnificativă creșterii numărului de spectacole, expoziții, 
târguri și activități recreative. În fine, o creștere substanțială 
se înregistrează și în domeniul IT, respectiv 162,4%, reafirmând 
astfel atractivitatea deosebită a acestui sector economic din 
România pentru investitorii privați. 

La polul opus, Patrimoniul cultural a înregistrat o evoluție 
modestă, respectiv o creștere de numai 103,3% în 2015 față 
de 2011, evident pe seama faptului că acest subsector este 
dominat de către sectorul public, care nu apare în baza de 
date folosită pentru prezentul studiu. 
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Graficul	8.	Evoluția numărului de firme pe subsectoare de 
creștere rapidă

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Per ansamblu se poate observa clar că sectoarele culturale 
și creative sunt generatoare de companii private, care au 
potențial în creșterea numărului de locuri de muncă și a 
activității economice (lucru care va fi analizat în subcapitolele 
următoare). Aceste sectoare nu sunt numai o sursă de 
cultură și educare a publicului, dar și o sursă clară de creștere 
economică la nivel național. 

Din acest punct de vedere, este utilă și o analiză a structurii 
numărului de companii din punctul de vedere al dimensiunii 
lor, respectiv:

• Microîntreprinderi: firme cu maxim 9 salariați sau cifră 
de afaceri mai mică sau egală cu 2 milioane de euro;

• Întreprinderi mici: firme care au între 10 și 49 de 
angajați sau cifră de afaceri mai mică sau egală cu 
10 milioane de euro;

• Întreprinderi mijlocii: firme care au între 50 și 249 de 
angajați sau cifră de afaceri mai mică sau egală cu 50 
de milioane de euro.

• Întreprinderi mari: firme cu cel puțin 250 de angajați și 
cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro.

Conform datelor analizate, la nivelul anului 2015, din 
totalul de aproape 59.000 de companii, peste 99% sunt IMM-
uri (întreprinderi mici și mijlocii). În cadrul acestora predomină 
microîntreprinderile, cu 91% din total. Numărul de firme mari 
este foarte mic (doar 183 în total 2015), predominând cele din 
domeniul IT, unde există investiții mari atât cu capital străin, 
cât și cu capital autohton. Prezența mare a IMM-urilor arată 
potențialul SCC pentru deschiderea de afaceri mici, de nișă, 
bazate în special pe creativitate.
Tabelul	10.	Structura companiilor SCC în funcție de mărime

Subsector MICRO MICĂ MIJLOCIE MARE TOTAL

Arhive și biblioteci 344 28 2 0 374

Carte și presă 4.973 496 83 5 5.557

Arte vizuale 6.441 294 20 1 6.756

Artele spectacolului 5.715 121 12 0 5.848

Audiovizual și media 4.298 198 33 9 4.538

Software, IT, jocuri 11.673 803 181 48 12.705

Arhitectură 4.011 111 5 0 4.127

Publicitate 6.714 341 34 6 7.095

Patrimoniu cultural 50 10 2 0 62

Artizanat și meșteșuguri 9.013 1.466 538 110 11.127

Cercetare-dezvoltare 665 62 28 4 759

TOTAL 53.897 3.930 938 183 58.948
Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Din punctul de vedere al evoluției, IMM-urile urmează 
evident același trend cu cel al numărului total de firme, având 
în vedere ponderea covârșitoare în total. Pot fi date ca exemplu 
microîntreprinderile din domeniul Arhive și biblioteci, care 
practic își dublează numărul în intervalul de timp menționat 
(344 de firme în 2015, comparativ cu 169 de firme în 2011). În 
domeniul Artelor spectacolului, numărul de microîntreprinderi 
crește de la 3.009 în 2011 la 5.715 în 2015, arătând evoluția 
spectaculoasă a acestui domeniu.

Importanța IMM-urilor în cadrul sectoarelor culturale și 
creative este recunoscută și evidențiată și de către Comisia 
Europeană, care a anunțat, pe 30 iunie 2016, lansarea 
împreună cu Fondul European de Investiții a unei noi scheme de 
garantare a creditelor bancare în valoare de 121 de milioane 
de euro.4 Această schemă urmează să sprijine peste 10 mii 
de IMM-uri care își desfășoară activitatea în diferite sectoare, 
precum film, televiziune, animație, jocuri video și multimedia, 
muzică, literatură, arhitectură etc. 

5.2 Cifra de afaceri
Cifra de afaceri a fost într-o creștere continuă în intervalul 

de timp analizat, respectiv de la 29,8 mil. lei în 2011 la 41,5 
mil. lei în 2015. Aceasta reprezintă o creștere de 39,5%, ceea 
ce demonstrează deplin expansiunea sectoarelor culturale și 
creative. Creșterea are loc în fiecare an al analizei, neexistând 
declin în niciun an de prognoză. Aceasta indică o creștere a 
cererii de bunuri și servicii culturale și creative la nivel național. 
Cererea poate fi pusă pe seama unei creșteri a consumului 
gospodăriilor, respectiv a emancipării populației și a creșterii 
veniturilor sale. De asemenea, cererea poate veni și din exterior, 
respectiv o creștere a exporturilor. Analiza creșterii veniturilor 
populației și corelarea acesteia cu evoluția cifrei de afaceri va 
fi realizată în cadrul acestei secțiuni, iar analiza exporturilor se 
va face în cadrul capitolului următor. 

4   Conform comunicatului Băncii Europene de Investiții, publicat pe 
pagina oficială a acesteia: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/
news/2016/cultural_creative_sectors_guarantee_facility.htm 

Graficul	9.	Cifra de afaceri SCC

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Din punctul de vedere al ponderii pe subsectoare, de 
departe cel mai performant este cel al IT-ului, cu o pondere de 
41% din total. Se remarcă de asemenea sectorul de Carte și 
presă (13%), Publicitate (13%) și Audiovizual și media (11%). 
Sectorul de Carte și presă s-a dezvoltat și datorită creșterii 
cererii la export pentru aceste bunuri, fapt reliefat în capitolul 
următor. Cu toate acestea, IT cunoaște o expansiune mare 
atât în cifre absolute, cât și în cifre relative. Astfel, în 2011 
cifra de afaceri a acestui sector a crescut de la 8.500 mil. lei 
la 16.800 mil. lei, iar ca pondere în total de la 28,7% la 41%. 
Aceasta a condus la scăderea ponderii altor sectoare în total. 
De exemplu, Publicitatea deținea 28% din total în anul 2011, 
iar Carte și presă avea o pondere de 16%. 
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Graficul	10.	Ponderea cifrei de afaceri pe subsectoare

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5.2.1 Concentrarea cifrei de afaceri în SCC

Această analiză are în vedere dacă anumite sectoare ocupă 
o pondere foarte ridicată în total sau dacă cifra de afaceri este 
relativ uniform repartizată în cadrul SCC. Pentru acest scop se 
vor alege două rate:

 ¾ CR4 – rata de concentrare 4, respectiv ponderea 
primelor 4 coduri CAEN în total;

 ¾ CR8 – rata de concentrare 8, respectiv ponderea 
primelor 8 coduri CAEN în total.

Deși acest tip de analiză este efectuat de regulă pentru a 
vedea tendințe de monopol în anumite industrii, în cazul de 
față ea are rolul de a evidenția dacă un sector contribuie în 
mod dominant la crearea de cifră de afaceri. Dacă acesta ar 
fi cazul, atunci indică o vulnerabilitate deoarece în ipoteza că 
un anumit domeniu de activitate sau subsector ar cunoaște 

un regres masiv, cifra de afaceri totală a SCC ar fi afectată 
și aceste sectoare ar risca să intre într-un declin economic 
periculos. 

Analiza a fost efectuată pentru anii 2011 și 2015 pentru 
a vedea care a fost evoluția în timp a acestor rate de 
concentrare. În anul 2011, CR4 este de 50,7%, cu o echilibrare 
relativă a respectivelor coduri CAEN. Primele trei coduri CAEN 
se situează fiecare în parte între 12,2% și 15,8%. CR8 este 
de 67,4%, motiv pentru care se poate vorbi de o oarecare 
concurență a diverselor domenii de activitate în generarea 
cifrei de afaceri pentru acest an. 

Din punctul de vedere al subsectoarelor SCC, tabelul relevă 
o varietate de activități, respectiv 5 subsectoare SCC din total 
8 coduri CAEN. Se poate vorbi astfel de o situație echilibrată 
din acest punct de vedere. 
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Tabelul	11.	Concentrarea cifrei de afaceri, 2011

CAEN Domeniu Categorie  
SCC

CA 
(mii lei)

6201
Activități de realizare a soft-ului 
la comandă (software orientat 
client)

IT 4.724.115

7311 Activități ale agențiilor de 
publicitate Publicitate 4.540.410

4778
Comerț cu amănuntul al 
altor bunuri noi, în magazine 
specializate

Arte vizuale 3.639.348

1812 Alte activități de tipărire n.c.a. Carte și presă 2.205.018

CR 4 50,7%

6202 Activități de consultanță în 
tehnologia informației IT 1.812.578

6020 Activități de difuzare a 
programelor de televiziune

Audiovizual și 
media 1.104.651

5829 Activități de editare a altor 
produse software IT 1.042.800

6209 Alte activități de servicii privind 
tehnologia informației

Audiovizual și 
media 1.022.957

CR 8 67,4%

TOTAL CA 2011   29.805.006

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

În ceea ce privește anul 2015, rezultatele sunt prezentate 
în următorul tabel. Datele arată unele modificări în structura 
celor două rate de concentrare. Astfel, în CR4 a apărut încă un 
cod CAEN din grupa IT, iar codul CAEN de Carte și presă intră 
acum în componența CR8 . 

Un alt lucru care merită menționat este distanțarea codului 
CAEN 6201 față de celelalte. Dacă în 2011 ponderea sa în 
total era de 15,8%, în anul 2015 atinge valoarea de 23,1%. 
De altfel, primele trei coduri CAEN în 2015 se situează între 
8,9% și 23,1%, o diferență semnificativ mai mare decât cea 
înregistrată în 2011.

Totodată, sectorul IT capătă o amploare mai mare în totalul 
celor 8 coduri CAEN, cu o creștere de la 25,4% în 2011 la 36,6% 
în 2015.

Totuși, în general nu există modificări dramatice în 2015 
față de 2011 din punctul de vedere al componenței celor două 
rate. În structura celor două rate se găsesc aceleași coduri 
CAEN, chiar dacă un cod CAEN din grupa IT migrează din CR8 
în 2011 în CR4 în 2015. Toate cele 8 coduri CAEN se regăsesc 
în componența CR8 în ambii doi ani de analiză. Mai merită 
menționat faptul că Activitățile agențiilor de publicitate se 
mențin pe locul 2 atât în 2011, cât și în 2015.
Tabelul	12.	Concentrarea cifrei de afaceri, 2015

CAEN Domeniu Categorie 
SCC

CA 
(mii lei)

6201
Activități de realizare a soft-ului 
la comandă (software orientat 
client)

IT 9.604.518

7311 Activități ale agențiilor de 
publicitate Publicitate 4.887.642

6202 Activități de consultanță în 
tehnologia informației IT 3.701.054

4778
Comerț cu amănuntul al 
altor bunuri noi, în magazine 
specializate

Arte vizuale 3.083.657

CR 4 51,2%

1812 Alte activități de tipărire n.c.a. Carte și presă 2.703.561

5829 Activități de editare a altor 
produse software IT 1.935.794

6209 Activități de editare a altor 
produse software

Audiovizual și 
media 1.443.434

6020 Activități de difuzare a 
programelor de televiziune

Audiovizual și 
media 1.417.122

CR 8 69,2%

TOTAL CA 2015   41.591.972

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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5.2.2 Topul subsectoarelor SCC în funcție de cifra 
de afaceri

Acest top are în vedere identificarea primelor 15 
subsectoare SCC în funcție de cifra de afaceri. În același timp, 
se va face o comparație cu rezultatele obținute în cadrul 
studiului „Industriile creative: potențial de creștere în România 
și în context european”, realizat pentru Institutul European 
din România de către Valentin Cojanu, Dragoș Pîslaru și Elena 
Botezatu. În cadrul acestui studiu, autorii au efectuat o analiză 
de pondere și dinamică a SCC în perioada 2009-2014. Astfel, în 
ierarhia codurilor CAEN SCC menționate, primul loc era ocupat 
în 2014 de către Activități de realizare a soft-ului la comandă 
cu 8.060 mil. lei, iar locul 15 a fost ocupat de Activități de 
editare a revistelor și periodicelor cu 342 mil. lei. 

La data redactării respectivului studiu, autorii nu au avut 
la dispoziție datele financiare ale anului 2015, motiv pentru 
care acest tip de analiză se va realiza în prezentul raport. De 
asemenea, se vor compara datele din 2015 din acest raport cu 
datele din 2014 din lucrarea autorilor deja menționați. 

Din graficul de mai jos se observă unele diferențe în 2015 
față de rezultatele din 2014 din studiul deja menționat. În 
primul rând există 4 coduri CAEN care nu sunt prezente în 
ierarhia studiului Cojanu și alții. Aceasta se datorează unor 
diferențe de metodologie și abordare. Astfel, două coduri 
CAEN sunt de comerț, iar celelalte două se referă la alte forme 
de învățământ și la cercetare-dezvoltare, care nu au făcut 
obiectul studiului IER.

Graficul	11.	Top 15 subsectoare SCC în 2015  
(mii lei cifră de afaceri)

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Dincolo de aceste aspecte însă, se observă că în linii mari 
ierarhia se păstrează. Primele trei locuri revin Activităților de 
software la comandă, Activități ale agențiilor de publicitate 
și Activităților de consultanță în tehnologia informației. Topul 
este apoi diferit datorită celor 4 noi coduri CAEN prezente în 
acest studiu. Un alt fapt care se evidențiază constă în creșterea 
cifrei de afaceri în 2015 față de 2014. Pentru a reliefa mai bine 
acest lucru, s-a făcut un tabel comparativ cu valorile pentru 
codurile CAEN comune în ierarhie în cele două studii.
Tabelul	13.	Modificarea cifrei de afaceri în 2015 față de 2014

SUBSECTOR CA 2014  
(mii lei)

CA 2015  
(mii lei)

% 
modificare

6201 - Activități de realizare 
a soft-ului la comandă 
(software orientat client)

8.060.267 9.604.518 19,2%

7311 - Activități ale agențiilor de 
publicitate 4.426.309 4.887.642 10,4%

6202 - Activități de consultanță 
în tehnologia informației 3.445.623 3.701.054 7,4%

1812 - Alte activități de tipărire 
n.c.a. 2.809.382 2.703.561 -3,8%

5829 - Activități de editare a 
altor produse software 1.765.526 1.935.794 9,6%

6209 - Alte activități de servicii 
privind tehnologia 
informației

1.485.798 1.443.434 -2,9%

6020 - Activități de difuzare a 
programelor TV 1.320.285 1.417.122 7,3%

7111 - Activități de arhitectură 888.228 999.750 12,6%

5911 - Activități de producție 
cinematografică, video 
și de programe de 
televiziune

753.470 646.367 -14,2%

4762 - Comerț cu amănuntul al 
ziarelor și articolelor de 
papetărie

651.152 617.857 -5,1%

5811 - Activități de editare cărți 522.445 545.640 4,4%

Sursa: „Industriile creative: potențial de creștere în România și în context 
european”5, prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5  „Industriile creative: potențial de creștere în România și în context european”, 
realizat pentru Institutul European din România de către Valentin Cojanu, Dragoș 
Pîslaru și Elena Botezatu

5.2.3 Distribuția cifrei de afaceri pe regiuni de 
dezvoltare economică

Din punct de vedere geografic, s-a realizat o analiză pe 
regiuni de dezvoltare economică. Se observă o concentrare 
masivă a SCC în regiunea București-Ilfov, cu peste 60% din 
total cifră de afaceri. Diferența comparativ cu celelalte regiuni 
este imensă. În fapt, cu excepția regiunii Nord-Vest, cu o 
pondere de 11,6% din total, nicio regiune nu depășește și nici 
măcar nu se apropie de 10%. 
Tabelul	14.	Distribuția cifrei de afaceri pe regiuni

Regiune Cifra de afaceri (mii lei) Pondere

București-Ilfov 25.372.935 61,0%

Centru 2.861.519 6,9%

Nord-Est 2.108.814 5,1%

Nord-Vest 4.835.701 11,6%

Sud Muntenia 1.813.438 4,4%

Sud-Est 1.281.290 3,1%

Sud-Vest 1.464.193 3,5%

Vest 1.854.082 4,5%

Total 41.591.972 100,0%

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

În ceea ce privește componența cifrei de afaceri pentru 
regiunea București-Ilfov, cele mai performante subsectoare 
sunt reprezentate de:

• 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.: 1.701.992 mii lei;

• 5829 – Activități de editare a altor produse software: 
1.397.558 mii lei;

• 6020 – Activități de difuzare a programelor TV: 1.172.761 
mii lei;

• 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă: 
5.821.840 mii lei;
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• 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației: 
3.005.974 mii lei;

• 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate:  
3.970.660 mii lei.

Cele șase subsectoare reprezintă practic 41% din cifra 
totală SCC, fapt ce explică această concentrare masivă 
a industriilor creative în regiunea București-Ilfov. Merită 
menționat de asemenea faptul că, de exemplu, activitățile 
de realizare a softului la comandă reprezintă 60% din total 
valoare a acestui subsector. O	situație	și	mai	edificatoare	
o	 reprezintă	Activitățile agențiilor de publicitate, care în 
București-Ilfov	realizează	peste	80%	din	total	cifră	de	afaceri	
a	acestui	subsector.
Graficul	12.	Repartiția	cifrei	de	afaceri	pe	regiuni	în	2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Având în vedere aceste rezultate, este clar că se impune 
o încurajare a SCC în celelalte 7 regiuni de dezvoltare 
economică. Din acest punct de vedere, este bine-venită 
inițiativa Programului Regional Operațional 2014-2020 de a 
stimula investițiile în industriile culturale și creative. La data 
redactării acestui raport, conform Ghidului Solicitantului în 
variantă consultativă, industriile SCC ocupă poziția a doua ca 
prioritate de investiție (dintr-un total de trei poziții). Este pentru 

prima oară când ele sunt separate de alte industrii cu tradiție 
în România, cum ar fi turismul, care deține locul al treilea ca 
prioritate de investiții. 

De asemenea, Programul POR 2014-2020 prin Axa 2, care 
este dedicată investițiilor realizate de către IMM, exclude total 
regiunea București-Ilfov datorită gradului său de dezvoltare. Ca 
atare, se creează un cadru în care companiile SCC din celelalte 
regiuni să aplice pentru proiecte cu fonduri nerambursabile și 
astfel să reducă decalajul imens față de București-Ilfov.

5.2.4 Analiza cifrei de afaceri prin corelație cu 
evoluția veniturilor și cheltuielilor populației 

Unul dintre factorii posibili care au influențat creșterea cifrei 
de afaceri în industriile SCC îl reprezintă creșterea veniturilor 
populației, însoțit de o posibilă modificare a structurii de 
consum. Mai precis, se va analiza creșterea veniturilor 
populației în perioada 2011-2015 și dacă a avut loc o creștere 
a ponderii cheltuielilor pentru cultură și recreere. 

Pentru această analiză, au fost folosite datele Institutului 
Național de Statistică (INS) referitoare la veniturile și cheltuielile 
gospodăriilor, precum și structura respectivelor cheltuieli. 
Ca sursă a datelor, au fost folosite comunicatele de presă 
furnizate de către INS, respectiv comunicatul de presă pentru 
trimestrul I al anului 2011 și comunicatul de presă pentru 
trimestrul IV al anului 2015, disponibile pe pagina oficială a 
institutului, respectiv www.insse.ro. 

Veniturile și cheltuielile populației  
în trimestrul I al anului 2011 

Conform datelor oficiale INS, veniturile totale medii lunare 
au reprezentat 2.318 lei/gospodărie sau 804 lei/persoană. 
Veniturile salariale și veniturile din activități independente 
reprezintă 50,2% din total. Evident, există diferențe între mediul 
urban și mediul rural. Astfel, veniturile totale medii din mediul 
urban au fost cu 25,9% mai mari decât cele ale gospodăriilor 
din mediul rural. 
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Cheltuielile	totale	ale populației au fost în acest trimestru 
de 2.098 de lei/lună/gospodărie sau 728 de lei/lună/persoană. 
Cea mai mare pondere este alocată cheltuielilor de consum 
(71,6%), în timp ce pentru investiții a fost alocat numai 0,4% din 
total. Evident, există diferențe în funcție de mediul de rezidență, 
cheltuielile medii lunare fiind cu 471 de lei/gospodărie mai mari 
în mediul urban decât în mediul rural.

Din punctul de vedere al structurii de consum, cea mai mare 
pondere a cheltuielilor este alocată Produselor agroalimentare 
și băuturilor nealcoolice (42,0%). La mare distanță urmează 

cheltuielile cu Locuința, utilități și alți combustibili (18,6%). 
Ponderea	cheltuielilor	pentru	recreere	și	cultură	a	fost	de	
3,3%.	Gospodăriile au alocat mai mulți bani pentru această 
categorie decât pentru Hoteluri, cafenele și restaurante (1,2%) 
sau Educație (0,7%). În același timp, cheltuielile pentru recreere 
și cultură sunt sensibil apropiate cu cele pentru Mobilier, 
dotarea și întreținerea locuinței (3,8%).

Populația	 rezidentă	 la	1	 ianuarie	2011	a	 fost	de	20,2	
milioane de persoane, tot conform datelor INS.

Graficul	13.	Structura cheltuielilor de consum  
în trimestrul I al anului 2011

Sursa: Institutul Național de Statistică

Veniturile și cheltuielile populației  
în trimestrul IV al anului 2015 

Conform datelor oficiale INS exprimate prin comunicatul de 
presă, veniturile totale medii lunare au reprezentat 2.862 de 

lei/gospodărie sau 1.079 de lei/persoană. Aceasta reprezintă o 
creștere în termeni nominali de 544 de lei/gospodărie/lună sau 
275 de lei/persoană/lună comparativ cu trimestrul I al anului 
2011. Veniturile salariale și veniturile din activități independente 
au cunoscut și ele o creștere în total venituri, atingând 59,3% 
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din total. Evident, și pentru această perioadă există diferențe 
între mediul urban și mediul rural. Astfel, veniturile totale medii 
din mediul urban au fost cu 38,4% mai mari decât cele ale 
gospodăriilor din mediul rural. Per total, se poate vorbi despre 
o	creștere	a	veniturilor	populației	în	trimestrul	IV	al	anului	2015	
comparativ	cu	trimestrul	I	al	anului	2011.

Cheltuielile	totale	ale populației au fost în acest trimestru 
de 2.537 de lei/lună/gospodărie sau 956 de lei/lună/persoană. 
Cea mai mare pondere este alocată din nou cheltuielilor de 
consum (71,3%), în timp ce pentru investiții a fost alocat numai 
0,3% din total. Și în această perioadă există diferențe în funcție 
de mediul de rezidență, cheltuielile medii lunare fiind cu 276,1 
lei/persoană mai mari în mediul urban decât în mediul rural.

Din punctul de vedere al structurii de consum, în trimestrul 
IV al anului 2015 cea mai mare pondere a cheltuielilor este 

alocată Produselor agroalimentare și băuturilor nealcoolice 
(36,8%). La mare distanță urmează cheltuielile cu Locuința, 
utilități și alți combustibili (18,3%). Ponderea	cheltuielilor	
pentru	recreere	și	cultură	a	fost	de	3,6%.	Gospodăriile au 
alocat mai mulți bani pentru această categorie decât pentru 
Hoteluri, cafenele și restaurante (1,7%) sau Educație (0,5%). 
O modificare substanțială o reprezintă scăderea ponderii 
cheltuielilor alocate produselor agroalimentare și băuturilor 
nealcoolice, respectiv de la 42,0% în trimestrul I al anului 2011 
la 36,8% în trimestrul IV al anului 2015. Redistribuirea s-a făcut 
relativ uniform către celelalte categorii.

Populația	rezindentă	la	1	ianuarie	2015	a	fost	de	19,87	
milioane de persoane, tot conform datelor INS, în scădere cu 
0,33 milioane de locuitori față de anul 2011.

Graficul	14.	Structura cheltuielilor de consum în trimestrul IV an 2015

Sursa: Institutul Național de Statistică
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Din datele prezentate mai sus, rezultă așadar o creștere 
a ponderii cheltuielilor pentru cultură și recreere în anul 2015 
comparativ cu anul 2011 pe baza creșterii veniturilor populației. 
Se poate vorbi atât despre o emancipare a consumului (ilustrat 
cel mai bine prin scăderea pronunțată cu 5,2% a cheltuielilor 
alocate produselor agroalimentare și băuturilor nealcoolice), 
cât și despre o creștere și diversificare treptată de produse 
și servicii culturale și recreative apărute pe piață. Acest fapt 
din urmă poate fi demonstrat prin creșterea numărului de 
companii SCC cu peste 47%. 

Pe baza datelor INS, s-a efectuat un calcul privind creșterea 
cheltuielilor populației alocate recreerii și culturii. Se observă 
că deși populația rezidentă a scăzut în 2015 cu 1,6% față de 
2011, creșterea veniturilor populației și a ponderii de cheltuieli 
pentru recreere și cultură a condus la o mărire substanțială a 
bugetului populației alocat acestor bunuri și servicii. Calculele 
indică o creștere de aproape 2,4 mld. lei. Deși la prima vedere 
ponderea pentru SCC cunoaște doar un spor mic (de la 3,3% la 
3,6%), în realitate ea reprezintă în termeni relativi o creștere de 
9,1% în intervalul de timp analizat. Iar aceasta se aplică unei 
creșteri cu 29,2% a cheltuielilor totale ale populației.
Tabelul	15.	Calculul cheltuielilor populației pentru recreere și 
cultură

Indicatori 2011 2015 % 
modificare

Populație (mil. locuitori) 20,20 19,87 -1,6%
Venituri populație (lei/
persoană/lună) 804 1.079 34,2%

Total venituri anuale (mii lei) 194.889.600 257.276.760 32,0%

Cheltuieli populație  
(lei/persoană/lună) 728 956 31,3%

Total cheltuieli anuale (mii lei) 176.467.200 227.948.640 29,2%

% alocat recreere și cultură 3,3% 3,6% 9,1%
TOTAL CHELTUIELI ANUALE 
RECREERE ȘI CULTURĂ (MII LEI) 5.823.418 8.206.151 40,9%

CREȘTERE CHELTUIELI ANUALE 
RECREERE ȘI CULTURĂ (MII LEI) 2.382.733 

 Sursă: prelucrare date INS

Creșterea cheltuielilor populației pentru bunuri și servicii de 
recreere și cultură de la 5.823 mil. lei în 2011 la 8.206 mil. lei în 
2015 (cu 40,9%) demonstrează ipoteza că acestea reprezintă 
un factor extrem de important care au condus la creșterea 
cifrei de afaceri per total SCC cu 11.756 mil. lei pentru această 
perioadă. Deși metodologia INS este diferită de metodologia 
din cadrul acestui studiu (de exemplu, activitățile IT nu sunt 
incluse în categoria recreere și cultură), totuși se poate vorbi 
de o creștere substanțială a cererii de consum în această 
perioadă cu impact direct și puternic asupra întregului sector 
de activitate SCC. 

5.3 Profitul net
Profitul industriilor SCC a cunoscut de asemenea o evoluție 

pozitivă în intervalul de timp analizat, respectiv de la 1.144 mil. 
lei la 3.638 mil. lei. Aceasta înseamnă o creștere de peste trei 
ori, indicând rezultate absolut remarcabile ale acestor industrii. 
Creșterea din 2015 este una deosebită, ritmul de creștere fiind 
mult mai mare decât al cifrei de afaceri. Astfel, comparația 
anilor 2014 și 2015 relevă o creștere a cifrei de afaceri de 1,09 
ori, în timp ce creșterea profitului este de 1,79 ori.

Graficul	15.	Proftul SCC (mii lei)

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Trendul de creștere a profitului net al SCC este arătat și de 
următorul grafic. În anul 2012 are loc o scădere a profitului, 
urmând ca din anul 2013 trendul să fie unul ascendent. 



34   Rezultate privind principalii indicatori economici  

Graficul	16.	Dinamica anuală a profitului SCC

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Contribuția subsectorealor SCC la profitul net arată, ca și 
în cazul cifrei de afaceri, că sectorul IT este cel mai important 
pentru întregul interval 2011-2015. De altfel, în anul 2012, 
când are loc o scădere a profiturilor SCC comparativ cu anul 
2011, sectorul IT cunoaște în fapt o creștere. Din datele de mai 
jos se remarcă și faptul că există trei subsectoare cu pierderi 
în perioada 2011-2013, respectiv Artele spectacolului, Artele 
vizuale și Audiovizual și media. Începând cu anul 2014, Artele 
spectacolului intră în zona de profit, pierderi fiind înregistrate 
doar de cele două subsectoare menționate. Începând cu anul 
2015, toate cele 11 subsectoare înregistrează profit. 
Tabelul	16.	Distribuția profitului SCC pe subsectoare

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015

Arhive și biblioteci 51.528 45.431 50.499 51.983 88.078

Patrimoniu 
cultural 10.548 11.526 12.821 17.511 18.559

Meșteșuguri și 
artizanat 47.819 43.788 47.216 68.182 80.365

Artele spectacolului -8.198 -6.329 -2.604 11.553 95.456

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015

Arhitectură 57.983 46.970 45.802 111.286 153.679

Carte și presă 132.925 64.956 163.449 296.291 382.973

Arte vizuale -74.708 -129.469 -8.326 -76.685 192.710

Audiovizual și 
media -30.282 -91.648 -78.935 -7.546 243.037

Publicitate 194.755 118.887 230.739 245.497 432.637

IT 728.487 849.229 970.262 1.274.031 1.878.930

Cercetare 33.884 27.655 36.527 35.676 72.219

TOTAL 1.144.739 980.997 1.467.450 2.027.780 3.638.643

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

În ceea ce privește structura celor trei subsectoare cu 
pierderi, situația este diferită de la activitate la activitate. 
Nu toate codurile CAEN au aceleași performanțe, existând 
activități care au înregistrat profit. În continuare se prezintă 
rezultatele obținute pentru anul 2012, care a înregistrat cea 
mai mare scădere a rezultatului net.

În ceea ce privește artele spectacolului, de exemplu, 
există diferențe între activitățile de spectacol propriu-zise 
și activitățile cu caracter recreativ. În fapt, activitățile de 
creație și interpretare artistică obțin profituri nete în 2012. 
Activitățile care aduc pierderi sunt cele de gestionare a sălilor 
de spectacole și cele cu caracter recreativ.
Tabelul	17.	Structura	profitului	Artele spectacolului pe 
activități

Subsector – ARTELE SPECTACOLULUI Profit (mii lei)
7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 15.179 
9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole) 6.188 
9002 - Activități suport pentru interpretarea artistică 

(spectacole) 1.391 

9003 - Activități de creație artistică 11.409 
9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole -5.693 
9321 - Bâlciuri și parcuri de distracții -5.617 
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a. -29.366 
9412 - Activități ale organizațiilor profesionale 180 

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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În cazul artelor vizuale, există o activitate cu impact 
deosebit de mare, respectiv Comerțul cu amănuntul al altor 
bunuri noi, care nu este tocmai o activitate de bază a acestei 
categorii, ci mai degrabă o activitate suport. Se remarcă 
faptul că Activitățile de design specializat înregistrează 
profit în anul 2012, dar și că profitul din această activitate 
depășește pierderile înregistrate de Activitățile fotografice și 
Învățământul în domeniul sportiv și recreațional. 
Tabelul	18.	Structura	profitului	Artele vizuale pe	activități

Subsector – ARTELE VIZUALE Profit (mii lei)

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi -135.647 

7410 - Activități de design specializat 9.250 

7420 - Activități fotografice -2.849 

8552 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional -224 

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

În cazul Audiovizualului și media, situația este totuși diferită. 
Aici, cele mai mari pierderi sunt înregistrate de Activitățile de 
difuzare a programelor TV, un aport important fiind adus în 
acest sens de o serie de trusturi media la nivel național. Nu 
numai activitățile de difuzare a programelor TV au suferit 
pierderi, dar și cele de producție (-25.576 mii lei). La polul 
celălalt, activitățile de proiecție filme și de distribuție cinema, 
video și programe TV, precum și de realizare a înregistrărilor 
audio obțin profit în anul 2012.

În cadrul acestei grupe, cel mai mare profit este înregistrat 
de Alte activități de servicii privind tehnologia informației 
(86.322 mii lei), cu rezultate mult mai bune decât restul 
codurilor CAEN din această grupă. O explicație constă în faptul 
că aceste activități, deși sunt încadrate în Audiovizual și media, 
în fapt ele sunt activități din sfera IT-ului, unde se obțin cele 
mai bune rezultate din cadrul SCC.

Graficul	17.	Rezultatul net al subsectorului Audiovizual și 
media în 2012

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Din punctul de vedere al structurii profitului SCC, cel mai 
important subsector este cel al IT-ului, care deține o pondere 
de 51,6% din total, ceea ce reprezintă peste 1,8 mld. lei. Pe 
locurile următoare se situează Publicitatea cu 11,9% și Carte și 
presă cu 10,5%. Celelalte subsectoare se situează la o distanță 
mare, niciunul dintre acestea neatingând pragul de 10%. 
Aceasta se datorează și celor trei subsectoare menționate mai 
sus: Artele spectacolului, Arte vizuale și Audiovizual și media. 
Astfel, deși toate cele trei subsectoare intră în zona de profit în 

2015, ele nu pot reduce într-un an decalajul de profitabilitate 
creat în ceilalți patru ani de analiză. 

Cu toate acestea, este demn de remarcat revirimentul 
Artelor vizuale și al Audiovizualului și media, profitul fiecăruia 
dintre cele două subsectoare reușind să-l depășească pe cel 
al Arhitecturii, care obținuse profit an de an în perioada 2011-
2015. Este important de văzut în viitor dacă acest an a fost 
unul conjunctural sau într-adevăr acest segment poate genera 
rezultate financiare notabile pe termen mediu și lung.

Graficul	18.	Structura profitului net SCC pe subsectoare în 2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5.3.1 Concentrarea profitului în SCC

Ca și în cazul cifrei de afaceri, se va realiza o analiză a 
concentrării profitului SCC prin utilizarea a două rate: CR 4 
(rata de concentrare a primelor 4 coduri CAEN) și CR8 (rata 
de concentrare a primelor 8 coduri CAEN). Motivul este de 
a observa dacă există anumite activități care concentrează 
profit sau mai degrabă există o repartiție relativ uniformă a 

acestuia. Se va realiza și o analiză în dinamică a concentrării 
pentru a surprinde modificările apărute în 2015 față de 2011. 

În anul 2011, se observă o concentrare masivă a primelor 
4 coduri CAEN (72,3%), ceea ce denotă o vulnerabilitate 
a industriilor culturale și creative din punctul de vedere al 
profitului. Se observă că trei dintre cele patru coduri CAEN din 
structura CR4 aparțin sectorului IT, ceea ce reprezintă un risc 
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în sensul în care dacă ar avea loc un declin al acestor industrii, 
profitului per total SCC ar fi în pericol. Valoarea CR8 este și 
mai îngrijorătoare, deoarece atinge 96,3%, ceea ce înseamnă 
că restul codurilor CAEN au o contribuție foarte redusă la 
formarea profitului. Și în structura CR8 regăsim un cod CAEN 
al sectorului IT (Prelucrarea datelor, administrarea paginilor 
web), ceea ce întărește afirmația de mai sus că industriile SCC 
prezintă o dependență foarte mare față de acest domeniu din 
punctul de vedere al profitului.
Tabelul	19.	Concentrarea profitului SCC în 2011

CAEN Domeniu Categorie 
SCC

Profit 
(mii lei)

6201 Activități de realizare a soft-ului la 
comandă (software orientat client) IT 437.566

7311 Activități ale agențiilor de 
publicitate Publicitate 187.056

6202 Activități de consultanță în 
tehnologia informației IT 111.782

5829 Activități de editare a altor produse 
software IT 91.498

CR 4 72,3%

6311 Prelucrarea datelor, administrarea 
paginilor web IT 82.375

5813 Activități de editare a ziarelor Carte și 
presă 68.764

6209 Alte activități de servicii privind 
tehnologia informației

Audiovizual 
și media 64.870

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 57.983

CR 8 96,3%

TOTAL Profit 2011   1.144.739

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Având în vedere situația anului 2011, este foarte important 
să vedem care a fost evoluția CR4 și CR8 în anul 2015. Situația 
în 2015 este mult mai bună, având loc o reducere considerabilă 
față de anul 2011, chiar dacă în continuare cele două rate sunt 
dominate de IT. Faptul că CR4 scade de la 72,3% în 2011 la 

54,3% în 2015, iar CR8 de la 96,3% la 77,0% pentru același 
interval de timp indică o reducere a dependenței față de cele 
mai puternice coduri CAEN și faptul că celelalte coduri CAEN 
au o importanță semnificativă în generarea profitului SCC. 

Din punctul de vedere al structurii celor două rate, se observă 
unele modificări. Astfel, codul 5829 – Activități de editare a 
altor produse software „cade” din CR4 în CR8 în anul 2015, 
făcând loc unui cod CAEN nou, respectiv 1812 – Alte activități 
de tipărire n.c.a. De asemenea, în CR8 își face apariția un nou 
cod CAEN, respectiv 4778 – Comerț cu amănuntul al altor 
bunuri noi, în magazine specializate, care în fapt reprezintă o 
activitate suport pentru activitățile de producție SCC. 
Tabelul	20.	Concentrarea profitului SCC în 2015

CAEN Domeniu Categorie 
SCC

Profit (mii 
lei)

6201 Activități de realizare a soft-ului la 
comandă (software orientat client) IT 937.126

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 393.424

6202 Activități de consultanță în 
tehnologia informației IT 368.322

1812 Alte activități de tipărire n.c.a. Carte și 
presă 276.723

CR 4 54,3%

6311 Prelucrarea datelor, administrarea 
paginilor web IT 276.204

5829 Activități de editare a altor produse 
software IT 262.742

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 153.679

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate

Audiovizual 
și media 134.666

CR 8 77,0%

TOTAL Profit 2015   3.638.643

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5.3.2 Topul subsectoarelor SCC în funcție de 
profitul net

Ca și în cazul cifrei de afaceri, s-a efectuat un top al primelor 
15 coduri CAEN din punctul de vedere al profitului net. 
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Graficul	19.	Top 15 subsectoare cu profit în 2015 (mii lei)

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

În acest top se remarcă evident activitățile IT, în special 
6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (cu profit 
net de peste 900 mil. lei) și 6202 – Activități de consultanță 
în tehnologia informației (cu un profit net de peste 368 mil. 
lei). În același timp se observă și apariția unor coduri CAEN 
care nu au mai fost prezente în alte metodologii, respectiv 
două coduri CAEN din domeniul învățământului și cercetării-
dezvoltării, respectiv:

 ¾ 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a. (68.158 mii lei);

 ¾ 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și 
inginerie (60.743 mii lei).

În tabelul următor s-a făcut o comparare a rezultatelor 
codurilor din top 15 în 2015 cu rezultatele obținute în 
anul 2011. Se observă creșteri foarte mari la majoritatea 
codurilor. Deosebită este creșterea de profit pentru 1812 – 
Alte activități de tipărire n.c.a., respectiv 2.432%, sau pentru 
6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a 
mijloacelor de calcul, respectiv 1.803,7%. Toate cele 15 coduri 
CAEN au cunoscut creșteri de profit în această perioadă, iar 
două dintre ele (CAEN 5778 și CAEN 6020) erau chiar pe 
pierdere în 2011.
Tabelul	21.	Profit activități SCC în 2011 și 2015

SUBSECTOR Profit 2011 
(mii lei)

Profit 2015 
(mii lei)

% 
modificare

6201 - Activități de realizare 
a soft-ului la comandă 
(software orientat client)

437.566 937.126 114,2%

7311 - Activități ale agențiilor 
de publicitate 187.056 393.424 110,3%

6202 - Activități de consultanță 
în tehnologia informației 111.782 368.322 229,5%

1812 - Alte activități de tipărire 
n.c.a. 10.929 276.723 2.432,0%

6311 - Prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor 
web

82.375 276.204 235,3%
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SUBSECTOR Profit 2011 
(mii lei)

Profit 2015 
(mii lei)

% 
modificare

5829 - Activități de editare a 
altor produse software 91.498 262.742 187,2%

7111 - Activități de arhitectură 57.983 153.679 165,0%

4778 - Comerț cu amănuntul 
al altor bunuri noi, în 
magazine specializate

-78.036 134.666 272,6%

6209 - Alte activități de servicii 
privind tehnologia 
informației

64.870 98.436 51,7%

6020 - Activități de difuzare a 
programelor TV -79.591 82.077 203,1%

8559 - Alte forme de 
învățământ n.c.a. 49.490 68.158 37,7%

7219 - Cercetare-dezvoltare în 
alte științe naturale și 
inginerie

35.241 60.743 72,4%

7312 - Servicii de reprezentare 
media 7.699 39.214 409,3%

7410 - Activități de design 
specializat 5.223 38.214 631,6%

6203 - Activități de 
management (gestiune 
și exploatare) a 
mijloacelor de calcul

1.941 36.944 1.803,7%

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5.3.3 Distribuția profitului net pe regiuni de 
dezvoltare economică

Și în cazul profitului net, concentrarea cea mai mare are 
loc în regiunea București-Ilfov, cu 57,7% din total. Urmează 
regiunea Nord-Vest cu 11,1% (singura care depășește 10%) 
și reginea Centru cu 8,0%. Nu există diferențieri notabile 
comparativ cu rezultatele obținute la cifra de afaceri, existând 
diferențe regionale foarte mari între București-Ilfiov și restul 
regiunilor. 

Tabelul	22.	Distribuția profitului net pe regiuni, 2015

Regiune Profitul net (mii lei) Pondere

București-Ilfov 2.099.872 57,7%
Centru 292.411 8,0%

Nord-Est 219.800 6,0%
Nord-Vest 403.609 11,1%

Sud Muntenia 153.271 4,2%
Sud-Est 113.718 3,1%
Sud-Vest 176.699 4,9%

Vest 179.262 4,9%
Total 3.638.643 100,0%

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Un exemplu al concetrării deosebite în această regiune îl 
constituie faptul că profitul net al codului CAEN 6201 – Activități 
de realizare a soft-ului la comandă (451.127 mil. lei) depășește 
profitul net per total regiune Nord-Vest, care este a doua în 
clasament (403.609 mil. lei). Evident că orice comparație cu 
celelalte regiuni ar pune în evidență discrepanțe enorme.

Profitul net al regiunii București-Ilfov este generat 
preponderent de următoarele șapte coduri CAEN, dominant 
fiind software-ul:

• 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.: 222.188 mii lei;
• 5829 – Activități de editare a altor produse software: 

180.206 mii lei;
• 6020 – Activități de difuzare a programelor TV: 103.080 

mii lei;
• 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă: 

451.127 mii lei;
• 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației: 

276.505 mii lei;
• 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate: 277.024 mii lei.
• 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web: 

192.058 mii lei.
Aceste activități totalizează 79,5% din total profit net al 

regiunii. Trebuie menționat că ponderea de 20,5% deținută 
de alte activități în generarea de profit net indică o dezvoltare 
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echilibrată a activităților SCC în această regiune. Graficul de mai 
jos indică o repartizare mai echilibrată a profitului activităților 
SCC comparativ cu media națională. Până și profitul codului 
CAEN 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă 
deține în București-Ilfov 21,3%, sub media națională de 25,7%. 

În concluzie, industriile SCC au găsit aici un mediu de dezvoltare 
mult mai propice decât în restul regiunilor, atrăgând investiții 
semnificative și generând un decalaj major comparativ cu restul 
regiunilor, lucru deja menționat.

Graficul	20.	Structura profitului net pe activități în București-Ilfov în 2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5.4 Forța de muncă
Ocuparea în SCC a cunoscut de asemenea o evoluție 

pozitivă în intervalul de timp 2011-2015, având loc o creștere a 
numărului mediu de angajați în fiecare an de analiză. Dacă în 
anul 2011 numărul de angajați era de cca 162.000 de persoane, 
în anul 2015 acesta depășește pragul de 200.000 de persoane. 

Aceasta demonstrează încă o dată potențialul în creștere 
al acestor industrii în ocuparea forței de muncă din România. 
Practic, industriile SCC au creat un total de 44.507 noi locuri 
de muncă în această perioadă.

Graficul	21.	Numărul de angajați SCC

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Analizând numărul de salariați la nivel național, se remarcă 
o creștere a ponderii SCC în total, respectiv de la 3,7% în 
2011 la 4,5% în 2015. Ca atare, ritmul de creștere al SCC este 
superior ritmului de creștere al economiei naționale din punctul 
de vedere al angajării. 
Tabelul	23.	Tabelul 23. Contribuția SCC la total număr 
angajați economie națională

  2011 2012 2013 2014 2015

Salariați SCC 162.374 174.110 185.332 193.773 206.881

Salariați TOTAL 
NAȚIONAL 4.348.739 4.442.865 4.443.554 4.507.729 4.611.395

% SCC/
NAȚIONAL 3,7% 3,9% 4,2% 4,3% 4,5%

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)  
pentru SCC și INS pentru datele la nivel național

Dinamica anuală este superioară pentru SCC în fiecare an 
de analiză. Astfel, în 2012 numărul total de salariați la nivel 
național a crescut cu 2,16%, în timp ce în cadrul SCC creșterea 
a fost de 7,23% (o creștere de peste trei ori mai mare decât la 
nivelul economiei naționale). Diferența este și mai mare în anul 
2013: în timp ce numărul de angajați al economiei naționale 
cunoaște o creștere extrem de mică (numai 0,02%), cel al SCC 
înregistrează un spor de 6,45%.

Un alt rezultat extrem de important de notat constă în 
faptul că, așa cum s-a menționat mai sus, SCC creează 44.507 
noi locuri de muncă, în timp ce la nivelul economiei naționale 
s-au creat în această perioadă 262.656 noi locuri de muncă. 
Astfel, ponderea	noilor	locuri	de	muncă	nou	create	în	SCC	în	
perioada	2011-2015	este	de	16,9%	din	total	noi	locuri	de	
muncă	la	nivel	național,	reliefând	 încă	o	dată	 importanța	
și	 contribuția	 deosebită	 a	 acestor	 industrii	 la	 economia	
națională. 

Graficul	22.	Evoluția nr. angajați SCC vs total național

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

În continuare, s-a efectuat o comparație a trendului 
SCC cu cel al altor sectoare importante de activitate ale 
economiei naționale. Se observă că din nou SCC cunoaște 
un trend mai accelerat decât al sectoarelor analizare. Există 
o oarecare competiție cu sectorul Hoteluri și restaurante, 
dar chiar și în acest caz, cu excepția anului 2014, când 
creșterea anuală a acestui sector este superioară (7,03%), 
în toți ceilalți ani SCC înregistrează cea mai mare creștere 
în termeni relativi. Merită menționat și faptul că SCC are o 
contribuție la economia națională mai mare decât sectorul 
concurent și în termeni absoluți. Mai precis, numărul total de 
angajați SCC este de 206.881 de persoane în 2015, în timp 
ce numărul de angajați în Hoteluri și restaurante este de 
133.848 de persoane. 
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Graficul	23.	Dinamica nr. salariați în diverse sectoare de activitate

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Un	pas	important	al	analizei	contribuției	industriilor	SCC	
la	economia	națională	 în	 termeni	de	ocupare	a	 forței	de	
muncă	 îl	 reprezintă	comparația	cu	 rezultatele	obținute	 în	
studiile	anterioare.	Se impune o precizare metodologică mai 
întâi: studiile precedente au folosit metodologia WIPO, care 
folosește termenul industrii de copyright și le clasifică în patru 
categorii: CORE, Parțiale, Interdependente și Nededicate. 
Prezentul studiu folosește metodologia ESSNet on Culture, 
care folosește termenul de Sectoare Creative și Culturale. 

O consecință a acestei abordări o reprezintă faptul că există 
diferențe între codurile CAEN folosite în calculații. De exemplu, 
o bună parte a codurilor CAEN din industriile Nededicate din 
metodologia WIPO (în special Transporturile) nu se regăsesc în 
metodologia ESSNet. Cu toate acestea însă, având în vedere 
că majoritatea codurilor din industriile CORE și Parțiale sau 

chiar Interdependente se regăsesc în metodologia ESSNet, 
putem spune că cifrele sunt comparabile. 

O altă provocare metodologică se referă la sursele de date 
folosite pentru calculul numărului total de salariați la nivelul 
economiei naționale. În studiile precedente, au fost folosite 
datele Ministerului Finanțelor Publice, totalul obținându-se prin 
însumarea numărului mediu de salariați pentru toate codurile 
CAEN existente în baza de date, numărul mediu de salariați 
fiind preluat din situațiile de sinteză anuale ale companiilor 
comerciale înregistrate la Oficiul Național pentru Registrul 
Comerțului. În cadrul prezentului studiu, aceste date nu au fost 
disponibile și ca atare au fost folosite datele INS, unde numărul 
total de salariați este mai mare.

Pentru a reglementa această problemă metodologică, a 
fost luat în considerare în primul rând numărul total de salariați 
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din industriile copyright, iar pentru numărul total de salariați 
la nivel național au fost folosite datele INS. Astfel, au fost 
recalculate contribuțiile industriilor de copyright la economia 
națională pentru intervalul de timp 2002-2009.

Graficul de mai jos prezintă evoluția numărului de salariați 
ai industriilor de copyright pentru intervalul 2002-2009 și 
numărul total de salariați ai sectoarelor creative și culturale 
pentru anii 2011-2015. Pe termen lung, a avut loc o creștere 
a numărului total de salariați de la cca 103 mii în 2002 la 
peste 205 mii în 2015, ceea ce reprezintă o dublare a ocupării 
forței de muncă în aceste industrii. Au existat evident și unele 

fluctuații în tot acest interval. În anul 2008 se resimte creșterea 
economică puternică din acea perioadă, numărul de angajați 
ajungând la 171.056 de persoane. Imediat în următorul an 
se observă efectul crizei economice mondiale, reflectată și 
în țara noastră, numărul de angajați scăzând la 141.736 de 
persoane (-17,1%). Pragul de 170.000 de salariați este reatins 
doar în anul 2012, pe fondul unei creșteri constante începute 
în anul 2011. Astfel, industriile SCC trec cu brio peste perioada 
de criză și intră pe un trend ascendent susținut. O premieră 
o reprezintă anul 2015, când este depășit pentru prima oară 
pragul de 200.000 de salariați.

Graficul	24.	Număr mediu de salariați SCC în 2002-2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro), „Contribuția economică a industriilor bazate pe copyright în România”, „Contribuția economică a 
industriilor bazate pe copyright la economia națională pentru perioada 2006-2009”

Mai departe a fost luat în calcul numărul total de salariați 
conform datelor INS și refăcute contribuțiile economice 
anuale, pentru a avea aceeași bază de comparație la numitor. 
Contribuția economică a SCC a fost una pozitivă, crescând de 
la 2,3% în 2002 la 4,5% în 2015. În 2009 are loc o scădere a 
ponderii la 3,0% pe fondul crizei economice. Această pierdere 
este însă recuperată începând cu anul 2011, an din care se 
obțin sporuri anuale. 

Graficul 26 indică un ritm de creștere mai accelerat al 
SCC comparativ cu economia națională. Există două excepții, 
respectiv 2006 și 2009, când economia națională a făcut față 

mai bine șocurilor externe decât industriile SCC. Aceste date 
ne mai indică totuși și faptul că aceste industrii se comportă 
excelent în condiții macroeconomice favorabile, dar sunt 
sensibile în momente de declin economic național. Acest lucru 
este explicabil prin faptul că în condițiile reducerii veniturilor, 
populația renunță mai întâi la bunuri și servicii de care se poate 
dispensa și își concentrează resursele financiare prioritar către 
bunuri și servicii absolut necesare (alimente, utilități, sănătate). 
Cu toate acestea, este încurajator că șocurile externe s-au 
resimțit numai un an, după care trendurile au devenit din nou 
pozitive. 
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Graficul	25.	Ponderea numărului de salariați SCC în total economie

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro), date INS

Graficul	26.	Evoluția numărului de salariați SCC vs. economie național 2002-2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro), date INS
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Din	punctul	de	vedere	al	structurii	ocupării	forței	de	muncă	
pe	subsectoare	SCC,	primul	loc	este	ocupat	de	către	IT, care 
înregistrează o creștere de la 47.531 de angajați în 2011 la 
80.100 de angajați în 2015. Locul 2 este ocupat de Carte și 
presă, cu o evoluție relativ constantă, mai ales dacă este să 
o comparăm cu totalul acestor industrii. În ceea ce privește 
Patrimoniul cultural, numărul de angajați este extrem de redus 
(numai 509 angajați în anul 2015), explicabil prin faptul că 
acest domeniu este organizat aproape în totalitate în sectorul 
public, iar datele pentru prezentul studiu se referă numai la 
companiile private înscrise la Oficiul Național pentru Registrul 
Comerțului. Explicații similare sunt valabile pentru Arhive și 
biblioteci, Cercetare și chiar Artele spectacolului (datele nu 
reflectă numărul de angajați ai teatrelor sau altor instituții 
de stat din acest subsector). În același timp, datele relevă o 
inițiativă privată redusă în special pentru Patrimoniul cultural 
(o creștere de numai 193 de angajați) și Cercetare (o creștere 
de numai 849 de angajați). La Cercetare se mai poate adăuga 
și faptul că acesta este total număr de salariați și nu neapărat 
număr total de cercetători, care poate fi în realitate mai mic. 
De asemenea, sunt multe cazuri în care cercetătorii prestează 
numai jumătate de normă la companiile private, păstrându-și 
activitatea de bază la universități sau institute de cercetare. 
Tabelul	24.	Evoluția numărului de angajați pe subsectoare SCC

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE ANGAJAȚI PE SUBSECTOARE

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015
Arhive și biblioteci 4.783 5.390 5.060 5.366 6.233
Patrimoniu cultural 316 387 430 544 509
Meșteșuguri și artizanat 13.079 13.173 13.732 14.195 14.269
Artele spectacolului 5.875 6.425 7.152 7.681 9.161
Arhitectură 8.621 8.424 8.113 7.782 7.922
Carte și presă 27.396 27.655 27.969 27.280 27.696
Arte vizuale 17.555 18.425 18.496 17.519 16.790
Audiovizual și media 13.582 14.341 15.147 15.833 16.800
Publicitate 17.722 18.103 19.575 19.404 20.638
IT 47.531 55.703 62.733 71.496 80.100

EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE ANGAJAȚI PE SUBSECTOARE

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015
Cercetare 5.914 6.084 6.925 6.673 6.763

TOTAL 162.374 174.110 185.332 193.773 206.881
 Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro), date INS

În anul 2015, subsectorul IT atinge pragul de 80.000 de 
angajați, reprezentând 38,7% din totalul acestui an. Urmează 
apoi subsectorul de Carte și presă (13,3%) și Publicitate (10,0%). 

Graficul	27.	Ocuparea SCC pe subsectoare  
(nr. angajați) în 2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Din punctul de vedere al numărului de angajați/companie, 
firmele SCC se încadrează în categoria IMM-urilor. În fapt, 
marea majoritate sunt microîntreprinderi, cu excepția firmelor 
din subsectorul Arhive și biblioteci (întreprinderi mici) și IT 
(întreprinderi mijlocii). Aceasta le conferă flexibilitate pe piață și 
putere de adaptare mai mare, dar și o oarecare vulnerabilitate 
în fața unor factori externi de influență.
Tabelul	25.	Evoluția numărului de angajați per companie

EVOLUȚIA NR. ANGAJAȚI / FIRMĂ (MII LEI)

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015

Arhive și biblioteci 27 24 19 17 17

Patrimoniu cultural 5 6 7 9 8

Meșteșuguri și artizanat 2 2 1 1 1

Artele spectacolului 2 2 2 2 2

Arhitectură 3 2 2 2 2

Carte și presă 6 6 5 5 5

Arte vizuale 4 4 3 3 2

Audiovizual și media 4 4 4 4 4

Publicitate 4 3 3 3 3

IT 91 88 96 102 106

Cercetare 11 10 11 9 9

TOTAL 159 151 153 157 159
Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5.4.1 Concentrarea forței de muncă în SCC

Concentrarea este analizată din nou prin prisma celor 
două rate folosite, respectiv CR4 și CR8. În anul 2011, gradul 
de concentrare CR4 este unul ridicat (42,4%), dar nu atât de 
mare ca în cazul cifrei de afaceri (CR4 = 50,7%) și al profitului 
(CR4 = 72,3%). De asemenea, CR8 indică o valoare echilibrată, 
indicând faptul că peste 40% din personalul SCC a fost angajat 
în alte domenii de activitate decât primele 8 coduri CAEN 
rezultate în urma analizei.

Totuși, se remarcă faptul că patru coduri CAEN din CR8 sunt 
încadrate în subsectorul IT, care reprezintă o vulnerabilitate în 
sensul în care dacă acest subsector ar fi afectat, ocuparea per 
total SCC ar avea de suferit. 
Tabelul	26.	Concentrarea forței de muncă SCC, 2011

CAEN Domeniu Categorie 
SCC

Nr. 
angajați

6201 Activități de realizare a soft-ului la 
comandă (software orientat client) IT 27.812

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 16.234

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate Arte vizuale 13.929

1812 Alte activități de tipărire n.c.a. Carte și 
presă 10.929

CR 4 42,4%

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 8.621

6202 Activități de consultanță în tehnologia 
informației IT 7.055

6311 Prelucrarea datelor, administrarea 
paginilor web IT 6.163

5829 Activități de editare a altor produse 
software IT 5.731

CR 8 59,4%

TOTAL ANGAJAȚI 2011   162.374

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

La nivelul anului 2015, modificările nu sunt spectaculoase. 
Are loc o ușoară creștere a concentrării personalului în cele 8 
coduri CAEN, atât CR4, cât și CR8 având valori superioare celor 
înregistrate în anul 2011. Se observă o concentrare mai mare 
în cadrul subsectorului IT, care în anul 2015 mai câștigă un 
cod CAEN în cadrul CR4. Acest subsector continuă să dețină 4 
coduri CAEN în CR8, indicând vulnerabilitatea prezentată mai 
sus, care ar putea afecta toate industriile SCC.
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Tabelul	27.	Concentrarea forței de muncă SCC, 2015

CAEN Domeniu Categorie 
SCC

Nr. 
angajați

6201 Activități de realizare a soft-ului la 
comandă (software orientat client) IT 49.095

7311 Activități ale agențiilor de publicitate Publicitate 19.441

6202 Activități de consultanță în tehnologia 
informației IT 12.525

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate Arte vizuale 12.001

CR 4 45,0%

1812 Alte activități de tipărire n.c.a. Carte și 
presă 11.987

6311 Prelucrarea datelor, administrarea 
paginilor web IT 8.821

5829 Activități de editare a altor produse 
software IT 8.081

7111 Activități de arhitectură Arhitectură 7.922

CR 8 62,8%

TOTAL ANGAJAȚI 2011   206.881

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5.4.2 Topul subsectoarelor SCC în funcție de 
numărul de angajați

Pe primul loc se situează 6201 – Activități de realizare a 
soft-ului la comandă cu 49.095 de angajați, urmat de 7311 – 
Activități ale agențiilor de publicitate cu 19.441 de angajați și 
6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației cu 
12.525 de angajați. Și în acest top își fac loc două coduri CAEN 
care nu se regăsesc în alte studii / metodologii, respectiv coduri 
de învățământ și CD:

• 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și 
inginerie: 6.562 de angajați;

• 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.: 4.829 de angajați.

Graficul	28.	Top 15 activități în ocuparea forței de muncă 
SCC în 2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Toate aceste acitivități au cunoscut creșteri de personal în 
2015 comparativ cu 2011, mai puțin două activități de comerț 
și activitățile de arhitectură. Evoluția activităților de arhitectură 
este surprinzătoare deoarece este un subsector extrem de 
important al SCC, care a cunoscut evoluții pozitive în ceea ce 
privește atât cifra de afaceri (+17,9%), cât mai ales profitul net 
(+68,0%).
Tabelul	28.	Forța de muncă în 2011 și 2015 pe activități SCC

SUBSECTOR Angajați 
2011

Angajați 
2015

% 
modificare

6201 - Activități de realizare a soft-ului 
la comandă (software orientat 
client)

27.812 49.095 76,5%

7311 - Activități ale agențiilor de 
publicitate 16.234 19.441 19,8%

6202 - Activități de consultanță în 
tehnologia informației 7.055 12.525 77,5%

4778 - Comerț cu amănuntul al 
altor bunuri noi, în magazine 
specializate

13.929 12.001 -13,8%

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a. 10.929 11.987 9,7%

6311 - Prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor web 6.163 8.821 43,1%

5829 - Activități de editare a altor 
produse software 5.731 8.081 41,0%

7111 - Activități de arhitectură 8.621 7.922 -8,1%

7219 - Cercetare-dezvoltare în alte 
științe naturale și inginerie 5.701 6.562 15,1%

6209 - Alte activități de servicii 
privind tehnologia informației 4.274 6.462 51,2%

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. 4.046 4.829 19,4%

9329 - Alte activități recreative și 
distractive n.c.a. 2.416 4.557 88,6%

6020 - Activități de difuzare a 
programelor TV 3.877 4.187 8,0%

4762 - Comerț cu amănuntul al 
ziarelor și articolelor de 
papetărie

3.830 3.694 -3,6%

5811 - Activități de editare cărți 2.911 3.018 3,7%

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

5.4.3 Distribuția numărului de angajați pe regiuni 
de dezvoltare economică

Analiza distribuției geografice a numărului de angajați 
arată încă o dată că București-Ilfov este de departe cea mai 
puternică regiune. Aceasta este cel mai mare angajator SCC 
cu 46,4% din total. Se remarcă totuși o concentrare mai redusă 
a SCC în această regiune comparativ cu cifra de afaceri și 
profitul net, discrepanțele față de celelalte regiuni rămânând 
totuși la un nivel foarte mare. Pe locul 2 se situează regiunea 
Nord-Vest (15,2%), singura care trece pragul de 10%.

Se observă unele creșteri ale valorilor ocupării forței de 
muncă în anumite regiuni comparativ cu cifra de afaceri sau 
profitul net. De exemplu, regiunea Centru deține 9,7% din 
forța de muncă, dar numai 6,9% din cifra de afaceri și 8,0% 
din profitul net. De asemenea, regiunea Nord-Est deține 7,1% 
din forța de muncă, dar numai 5,1% din cifra de afaceri și 6,0% 
din profitul net. Aceste rezultate conduc la ideea că aceste 
ultime două regiuni obțin niveluri inferioare ale productivității 
muncii (în termeni de cifră de afaceri per angajat și profit net 
per angajat) comparativ cu regiunea București-Ilfov. Analiza de 
productivitate și profitabilitate va fi realizată în cadrul secțiunii 
următoare.
Tabelul	29.	Distribuția forței de muncă SCC pe regiuni, 2015

Regiune Număr angajați Pondere

București-Ilfov 95.899 46,4%

Centru 19.974 9,7%

Nord-Est 14.592 7,1%

Nord-Vest 31.532 15,2%

Sud Muntenia 10.950 5,3%

Sud-Est 9.885 4,8%

Sud-Vest 10.431 5,0%

Vest 13.618 6,6%

Total 206.881 100,0%

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Numărul de angajați al regiunii București-Ilfov este generat 
preponderent de următoarele șase coduri CAEN, dominante 
fiind și pentru acest indicator activitățile de software:

• 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.: 5.543 de angajați;

• 5829 – Activități de editare a altor produse software: 
4.893 de angajați;

• 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă: 
25.290 de angajați;

• 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației: 
8.380 de angajați;

• 7111 – Activități de arhitectură: 2.884 de angajați;

• 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate: 12.314 
angajați.

Aceste activități reprezintă 61% din total angajați ai regiunii, 
ceea ce înseamnă că 39% din forța de muncă este alocată 
altor activități. Reiese astfel că București-Ilfov reprezintă un pol 
de atracție pentru o gamă largă de activități generatoare de 
bunuri și servicii culturale și creative. Un alt rezultat care merită 
menționat este că cele șase activități însumează peste 59.000 
de angajați, ceea ce depășește numărul total al Regiunii Nord-
Vest, care deține locul 2 cu 31.532 de salariați.

Graficul	29.	Repartiția număruilui de angajați pe activități în regiunea BI, 2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Contribuția industriilor SCC la economia națională din 
punctul de vedere al ocupării la nivel regional relevă faptul 
că București-Ilfov are cea mai mare pondere, peste media 
națională. Rezultatul este extraordinar având în vedere că 
din total 966.068 de angajați ai regiunii, aproape 10% sunt 

în cadrul SCC. La polul opus se află regiunea Sud-Est cu o 
contribuție de numai 1,9% la nivelul regiunii. Pe locul 2 se 
află din nou regiunea Nord-Vest cu 5%, depășind media 
națională. 
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Tabelul	30.	Distribuția forței de muncă SCC și total economie 
pe regiuni, 2015

Regiune Nr. angajați 
SCC

Nr. angajați 
TOTAL NAȚIONAL

Pondere SCC/
Național (%)

București-Ilfov 95.899 966.068 9,9%

Centru 19.974 590.125 3,4%

Nord-Est 14.592 513.631 2,8%

Nord-Vest 31.532 628.425 5,0%

Sud Muntenia 10.950 540.867 2,0%

Sud-Est 9.885 509.582 1,9%

Sud-Vest 10.431 364.313 2,9%

Vest 13.618 498.384 2,7%

Total 206.881 4.611.395 4,5%

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro), date INS

Toate celelalte regiuni înregistrează valori relativ scăzute, 
având în același timp un potențial de creștere pe termen mediu 
și lung.
Graficul	30.	Contribuția regională a forței de muncă SCC la 

economia națională în 2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro), date INS

5.5 Indicatori de eficiență 
economică

Până în prezent, analiza contribuției SCC la economia 
națională s-a făcut prin prisma unor indicatori în valori absolute, 
respectiv cifra de afaceri, profitul net și numărul mediu de 
salariați. În timp ce aceștia oferă o imagine clară a performanței 
și contribuției SCC per ansamblu, analiza poate fi completată 
cu o serie de indicatori de performanță, precum productivitatea 
muncii sau rate de rentabilitate (rentabilitatea comercială, 
rentabilitatea financiară și rentabilitatea economică). 

Analiza din acest subcapitol va fi completată și cu 
studiul solvabilității firmelor SCC, respectiv a gradului lor de 
îndatorare. De asemenea, de interes este și urmărirea evoluției 
activelor imobilizate, care indică investițiile realizate în acest 
sector. O creștere a investițiilor corelată cu o valoare mare a 
rentabilității financiare arată de exemplu că există așteptări pe 
termen lung de creștere a profitabilității și ca atare un apetit 
în creștere al investitorilor în acest domeniu.

5.5.1 Definirea indicatorilor

Indicatorii de eficiență economică folosiți în acest studiu 
sunt:

1.	 Productivitatea muncii. Aceasta a fost calculată 
ca raport între cifra de afaceri exprimată în euro 
și numărul mediu de angajați. Deși există și alte 
posibilități de calcul pentru indicator, cum ar fi 
raportul dintre valoarea adăugată brută și numărul 
de salariați6, pentru acest studiu a fost folosită 
cifra de afaceri pentru că este un indicator mai 
apropiat de „producție” și implicit de productivitate. 
Productivitatea muncii arată câți euro au fost produși 
de către un salariat SCC.

6   Cătălin Dărășteanu, Delia Mucică, Rodica Pârvu, Valentina Vasile, Gheorghe 
Zaman, „Contribuția Economică a Industriilor Bazate pe Copyright în 
România”, ORDA, CSCDC, IEN, 2008.



  51Rezultate privind principalii indicatori economici  

2.	 Rentabilitatea. Rentabilitatea exprimă cât de 
profitabile sunt companiile SCC prin raportarea 
profitului la diverși indicatori financiari. Au fost folosite 
următoarele rate de rentabilitate:
a) Rentabilitatea Comercială (Rc): reprezintă raportul 

dintre profitul net și cifra de afaceri. Acest indicator 
arată capacitatea unei companii de a obține profit 
din activitatea economică desfășurată. Mai exact, 
arată câți lei profit se obțin la 100 de lei vânzări;

b) Rentabilitatea Economică (Re): reprezintă raportul 
dintre profitul net și total active. Acest indicator 
arată capacitatea unei companii de a obține 
profit prin utilizarea întregului său activ (circulant 
și imobilizat). Arată câți lei se obțin prin utilizarea 
a 100 de lei active;

c) Rentabilitatea Financiară (Rf): reprezintă raportul 
dintre profitul net și capitalul propriu. Acest 
indicator arată cât de profitabilă este afacerea 
unui acționar / asociat. Mai precis, arată câți lei 
se obțin din investirea a 100 de lei capital propriu. 
Indicatorul este foarte important în sensul că o 
valoare a sa mai mare decât rentabilitatea unei 
alte investiții stimulează investitorul să dezvolte 
acest tip de afacere.

3.	 Gradul	de	 îndatorare.	Acesta este un indicator de 
solvabilitate și reprezintă raportul dintre total datorii 
ale unei companii (ex. credite bancare, datorii către 
furnizori, impozite și taxe, contribuții sociale, impozite 
pe proprietate etc.) și total pasiv al companiei. Cu cât 
valoarea este mai mică, cu atât situația companiei 
este mai bună sub acest aspect. Este un indicator care 
arată independența financiară, deoarece cu cât firma 
este mai îndatorată, cu atât este mai dependentă de 
resursele financiare ale unor terți. 

4.	 Dinamica	activelor	fixe	(imobilizărilor).	Acest indicator 
arată evoluția în timp a activelor fixe, o creștere a 
acestora indicând o	creștere	a	investițiilor	 în	acest	
domeniu de activitate. Este în același timp un indicator 
care arată interesul și apetitul investitorilor pentru 
acest sector, deoarece cheltuirea de resurse financiare 
în imobilizări se face cu scopul desfășurării activității și 
obținerii de profit pe termen lung. 

5.5.2 Rezultate obținute

Tabelul de mai jos indică valorile indicatorilor de eficiență	
economică.	Se observă o evoluție pozitivă pentru toți acești 
indicatori. 

Tabelul	31.	Sinteza principalilor indicatori de eficiență

SINTEZA PRINCIPALILOR INDICATORI

Indicator 2011 2012 2013 2014 2015
Cifra de afaceri (mii lei) 29.805.006 33.198.375 34.500.401 38.156.032 41.591.972
Nr. angajați 162.374 174.110 185.332 193.773 206.881
Profit (mii lei) 1.144.739 980.997 1.467.450 2.027.780 3.638.643
Active imobilizate (mii lei) 11.171.175 11.322.350 11.606.303 12.181.098 12.550.082
Rentabilitatea comercială (profit/cifra de afaceri) 3,8% 3,0% 4,3% 5,3% 8,7%
Rentabilitatea economică (profit/total activ) 4,0% 3,1% 4,6% 5,8% 10,0%
Rentabilitatea financiară (profit/capital propriu) 13,1% 10,7% 15,3% 18,8% 28,3%
Grad îndatorare (datorii/total pasiv) 65,2% 67,1% 66,3% 63,6% 60,4%
Productivitatea muncii (cifră afaceri în euro/nr. angajați) 40.791 42.372 41.368 43.758 44.676

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Graficul	31.	Productivitatea muncii (€ CA/nr. angajați)

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Din punctul de vedere al structurii pe subsectoare, cele 
mai productive subsectoare au fost Audiovizual și media, 
Publicitatea și Artele vizuale. O surpriză aparentă în acest 
sens este evident faptul că sectorul IT nu se mai află pe primul 
loc, așa cum era detașat pentru indicatorii absoluți (cifră de 

afaceri, profit net și număr de angajați). O explicație ar fi 
faptul că în timp ce cele trei subsectoare reprezintă aproape 
în totalitatea lor servicii, IT-ul are și o componentă importantă 
de producție și este cunoscut faptul că în general serviciile au 
o productivitate mai mare decât producția.

Tabelul	32.	Evoluția productivității muncii 

EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII (€/NR. ANGAJAȚI)

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015
Arhive și biblioteci 22.313 19.930 21.491 22.096 24.598
Patrimoniu cultural 23.024 25.306 23.092 26.831 28.079
Meșteșuguri și artizanat 22.894 24.370 25.349 27.228 28.432
Artele spectacolului 19.606 22.046 21.724 22.915 24.875
Arhitectură 21.854 21.871 21.249 24.089 28.044
Carte și presă 37.484 38.328 38.659 41.884 43.326
Arte vizuale 49.786 49.789 49.980 48.728 47.827
Audiovizual și media 55.191 58.706 59.558 65.475 61.738
Publicitate 68.040 70.625 54.839 54.588 57.993
IT 39.925 41.822 42.892 46.047 46.786
Cercetare 25.754 30.564 28.904 31.715 34.701

MEDIA SCC 40.791 42.372 41.368 43.758 44.676
Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Astfel, are loc o creștere a productivității muncii cu 
aproape 4.000 €/angajat în acest interval de analiză, 

respectiv un spor de cca 10%, indicând eficiența utilizării 
forței de muncă.
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Graficul	32.	Evoluția productivității muncii (mii lei/angajat)

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

În	 ceea	 ce	 privește	 rentabilitatea, datele din tabelul 
prezentat mai sus indică valori	 foarte	 bune	 ale	 tuturor, 
aceștia având o evoluție pozitivă. Rentabilitatea comercială și 
economică se dublează practic în această perioadă, indicând 
o îmbunătățire clară a modului de funcționare și organizare 
a afacerii. În același timp, rentabilitatea financiară atinge 
valoarea de 28,3% în anul 2015, un nivel excelent, mai ales 
dacă o comparăm cu piața de capital din România (indicele 
Bursei de Valori București BET a înregistrat valoarea de -1,11% 
în 2015) sau internațională (de ex., indicele EURO STOXX 50, 
care caracterizează piața de capital din zona euro, a înregistrat 
valoarea de 8,8% în 2015).

Graficul	33.	Rentabilitatea SCC

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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Gradul de îndatorare este un indicator de solvabilitate, 
așa cum a fost prezentat și mai sus. Acest indicator se 
interpretează diferit față de toți ceilalți folosiți în această 
analiză, respectiv o scădere a valorii sale arată o performanță 
mai bună a companiilor, în timp ce o valoare în creștere ar 
însemna o creștere a datoriilor într-un ritm mai mare decât 
al capitalurilor proprii. Graficul de mai jos ne arată o evoluție 
pozitivă și în acest sens, gradul de îndatorare scăzând de la 
65,2% în 2011 la 60,4% în 2015 (aproape 5%). Aceasta arată 
capacitatea companiilor SCC de a-și procura singure resurse 
financiare și de a diminua dependența față de terți (gen 
instituții de credit și furnizori). De altfel, în practica financiară, 
un nivel de 60% al acestui indicator arată o stare bună de 
sănătate a companiilor analizate.

Graficul	34.	Gradul de îndatorare SCC

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Imobilizările	au	cunoscut	de	asemenea	o	evoluție	pozitivă, 
respectiv de la 11,1 mld. lei la 12,5 mld. lei (+12,3%), ceea ce 
arată investiții importante în acest sector.

Graficul	35.	Active imobilizate SCC (mii lei)

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Dinamica anuală arată creșteri foarte mari ale ratelor de 
rentabilitate, începând cu anul 2013. În 2012, evoluția a fost 
una negativă, explicată prin profitul negativ obținut de SCC. 
În anul 2015, rentabilitatea este extrem de mare pentru toate 
cele trei rate. De menționat faptul că sporul de rentabilitate 
financiară în acest an s-a obținut chiar în condițiile în care 
capitalurile proprii au fost în creștere. 

Productivitatea muncii are o evoluție fluctuantă, cu scădere 
în 2013 (-2,4%), urmată de o creștere în 2014 (+5,8%) și 2015 
(+2,1%). Gradul de îndatorare se află pe un trend descrescător 
începând cu anul 2013, iar activele imobilizate cunosc o 
creștere graduală sănătoasă pe întregul interval de analiză. 
Tabelul	33.	Dinamica anuală a indicatorilor de performanță

Indicator 2011 2012 2013 2014 2015
Cifra de afaceri (mii lei) 0,0% 11,4% 3,9% 10,6% 9,0%
Nr. angajați 0,0% 7,2% 6,4% 4,6% 6,8%
Profit (mii lei) 0,0% -14,3% 49,6% 38,2% 79,4%

Active imobilizate (mii lei) 0,0% 1,4% 2,5% 5,0% 3,0%

Rentabilitatea comercială 
(profit/cifra de afaceri) 0,0% -23,1% 43,9% 24,9% 64,6%

Rentabilitatea economică 
(profit/total activ) 0,0% -20,7% 47,5% 24,1% 73,1%

Rentabilitatea financiară 
(profit/capital propriu) 0,0% -18,1% 43,3% 22,3% 50,8%
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Indicator 2011 2012 2013 2014 2015
Grad îndatorare (datorii/
total pasiv) 0,0% 2,9% -1,2% -4,1% -5,0%

Productivitatea muncii 
(cifră afaceri în euro/nr. 
angajați)

0,0% 3,9% -2,4% 5,8% 2,1%

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Această situație este reliefată și în graficul de mai jos. Pe 
fondul dinamicii pozitive a ratelor de rentabilitate, se observă 
o diminuare a gradului de îndatorare (echivalent cu creșterea 
solvabilității companiilor SCC). 
Graficul	36.	Dinamica indicatorilor de performanță economică

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

În același timp, activele imobilizate se află pe un trend 
anual ascendent, chiar dacă nu unul deosebit de mare, dar 
care indică o creștere graduală sănătoasă a investițiilor în 
acest domeniu de activitate.

5.5.3 Top 10 activități SCC din punctul de 
vedere al productivității muncii și al rentabilității 
comerciale

Această analiză are rolul de a vedea structura celor 
mai performante coduri CAEN din punctul de vedere al 
productivității muncii și rentabilității comerciale. 

Top 10 productivitatea muncii

Rezultatele la 2015 indică un alt clasament decât în cazul 
cifrei de afaceri, al profitului net și al numărului de angajați, 
unde predominau codurile CAEN din grupa IT. În cazul 
productivității	muncii,	pe	primul	loc	se	află	activitatea	5913 
– Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și 
a programelor de televiziune, urmată de 5914 – Proiecția de 
filme. Aceste două coduri fac parte din subsectorul Audiovizual 
și media. În fapt, topul este dominat de activități din grupele 
Audiovizual și media, Arte vizuale și Publicitate. 

Primul cod CAEN IT apărut în acest clasament este 6202 – 
Activități de consultanță în domeniul tehnologiei informației. 
Trebuie menționat aici faptul că, deși are un conținut clar de 
IT, codul 6203 – Activități de management a mijloacelor de 
calcul face parte din grupa Audiovizual și media conform 
metodologiei ESSNet on Culture și cea a prezentului studiu. 
Motivul este acela că prezintă un caracter creativ mai 
pronunțat decât restul codurilor CAEN din grupa IT.
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Graficul	37.	Top 10 productivitatea muncii în 2015 (mii lei/
angajat)

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

O analiză comparativă cu anul 2011 arată în general 
îmbunătățiri de valori și de poziții ale primelor 10 coduri CAEN 
din 2015, cu excepția notabilă a codurilor 7312 – Servicii 
de reprezentare media și 6020 – Activități de difuzare a 
programelor TV.

Tabelul	34.	Evoluția topului 10 productivitatea muncii

CAEN
2011 2015

Evoluție
Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 – Activități de 
distribuție a 
filmelor, video și a 
programelor TV

1.042 1 1.260 1

5914 – Proiecția de filme 306 3 444 2
7312 – Dervicii de 

reprezentare 
media

1.488 2 416 3

6203 – Activități de 
management a 
mijoaceloe de 
calcul

267 6 349 4

6020 – Activități de 
difuzare a 
programelor TV

3.877 4 338 5

5912 – Activităși post-
producție 
cinema, video și 
programe TV

176 17 301 6

6202 – Activități de 
consultnță în 
tehnologia 
informației

257 8 295 7

5821 – Activități de 
editare a jocurilor 
de calculator

163 22 293 8

7211 – Cercetare-
dezvoltare în 
biotehnologie

118 31 282 9

5920 – Activităâi de 
înregistrări 
audio și editare 
muzicală

224 11 273 10

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Top 10 rentabilitatea comercială

Și în cazul rentabilității comerciale, topul este diferit față 
de cel al cifrei de afaceri, al profitului net și al ocupării forței 
de muncă. Topul este condus de o activitate de comerț  
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(CAEN 6311), după care urmează o gamă largă de activități. 
În acest top își face loc o activitate din grupa Carte și presă 
(5812). Apar de asemenea subsectoarele Arhitectură și Arhive și 
biblioteci. Se remarcă în același timp lipsa totală a subsectorului 
IT din acest top, o explicație fiind faptul că domeniul este 
dominat, din punctul de vedere al cifrei de afaceri, de companii 
mijlocii și mari, care se bazează pe volume mari de vânzări și 
își permit o marjă de profit mai mică și implicit o rentabilitate 
comercială mai redusă.

Graficul	38.	Top 10 rentabilitatea comercială în 2015

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)

Evoluția a fost una pozitivă comparativ cu anul 2011. Cu 
excepția 9412 – Activități ale organizațiilor profesionale, care 
își conservă poziția secundă, toate celelalte activități cunosc 
creșteri. Unele salturi sunt spectaculoase, respectiv pentru 
următoarele activități:

• 5812 – Activități de editare de ghiduri, compendii etc.: 
urcă de pe poziția 17 pe poziția 5;

• 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ: urcă 
de pe poziția 34 pe poziția 6;

• 7111 – Activități de arhitectură: urcă de pe poziția 16 pe 
poziția 8;

• 9001 – Activități de interpretare artistică: urcă de pe 
poziția 23 pe poziția 9;

• 9101 – Activități ale bibliotecilor și arhivelor: urcă de pe 
poziția 33 pe poziția 10.

Tabelul	35.	Evoluția topului 10 rentabilitate comercială

CAEN
2011 2015

Evoluție
% Poziție % Poziție

6311 – Comerț cu amănumtul 
al altor bunuri noi, în 
magazine specializate

9,5 11 21,5 1

9412 – Activități ale organiza-
țiilor profesionale 18,3 2 20,2 2

9003 – Activități de creație 
artistică 13,1 5 19,3 3

5912 – Activități post-producție 
cinema, video și 
programe TV

13,0 6 19,3 4

5812 – Activități de editare de 
ghiduri, compendii etc. 6,6 17 18,8 5

8560 – Activități servicii suport 
pentru învățământ 2,5 34 16,9 6

7430 – Activități de traducere 
(interpreți) 11,4 9 15,6 7

7111 – Activități de arhitectură 6,8 16 15,4 8
9001 – Activități de 

interpretare artistică 
(spectacole)

5,4 23 14,2 9

9101 – Activități ale 
bibliotecilor și arhivelor 2,9 33 14,1 10

Sursa: prelucrare date Lista de Firme (www.listafirme.ro)
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6. Rezultate privind comerțul exterior al produselor 
de copyright

6.1 Comerțul exterior al 
produselor de copyright CORE

În cadrul acestei secțiuni, sunt analizate trei grupe mari de 
produse:

1. Tipărituri, cu următoarele componente:
a) Cărți
b) Ziare și alte periodice
c) Imagini, gravuri și fotografii

2. Instrumente muzicale
3. CD-uri, DVD-uri și alte suporturi optice

6.1.1 Tipărituri

În categoria tipăriturilor se regăsesc următoarele categorii 
de bunuri, structurate pe coduri ale nomenclatorului vamal:

•	 4901: Cărți, broșuri și tipărituri similare, chiar în foi volante

•	 4902: Ziare și publicații periodice imprimate, chiar ilustrate 
sau care conțin material publicitar

• 4903: Albume sau cărti cu ilustrații și cărti de desenat sau 
colorat, pentru copii

•	 4905: Hărți, lucrări cartografice și hărți similare de orice 
fel, inclusiv atlase, hărți de perete, planuri topografice și 
globuri, imprimate

•	 4907: Timbre poștale, timbre fiscale și similare, 
neobliterate, în circulație sau urmând a fi puse în circulație 
în țara în care au, sau vor avea o valoare recunoscută

•	 4908: Decalcomanii de orice fel

•	 4909: Cărți poștale imprimate sau ilustrate, carton 
imprimat care cuprinde felicitări, mesaje personale sau 
anunțuri, chiar ilustrate

•	 4910: Calendare de orice fel, imprimate, inclusiv calendare 
cu file detașabile

•	 4911: Alte imprimate, inclusiv imagini, gravuri și fotografii
Comerțul exterior cu tipărituri a cunoscut un adevărat 

progres în perioada 2010-2014, caracterizat printr-o creștere 
a exporturilor și reducere a importurilor, având ca efect o 
ameliorare semnificativă a balanței comerciale. 
Tabelul	36.	Comerțul exterior cu tipărituri

2010 2011 2012 2013 2014

Importuri 113.742 93.651 80.699 78.494 80.201

Exporturi 38.315 51.830 64.821 72.868 76.175

Balanța comercială -75.427 -41.821 -15.878 -5.626 -4.025

Sursa: INS

Astfel, deficitul comercial înregistrează o scădere de 
la -75.427 mii euro în anul 2010 la -4.025 mii euro în 2014. 
Aceasta se datorează pe de o parte scăderii importurilor 
cu 29,5% în intervalul de timp analizat, iar pe de altă parte 
creșterii exporturilor cu 98,8%, ceea ce reprezintă practic o 
dublare în numai cinci ani.

Graficul de mai jos reliefează foarte bine acest rezultat. 
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Graficul	39.	Evoluția comerțului exterior de tipărituri (mil. euro)

Sursa: INS

Structura comerțului exterior pe componente arată că 
cele mai importante categorii de produse culturale sunt 
cărțile, ziarele și alte periodice, precum și categoria imaginilor, 
gravurilor și fotografiilor. Ponderea acestor trei categorii în 
total la nivelul anului 2014 este de 83% pentru importuri și 
97% pentru exporturi.

Toate cele trei categorii invocate mai sus au în general 
același trend, acesta fiind mai pronunțat în cazul cărților. Dată 
fiind importanța acestor categorii, în cele ce urmează se va 
face o analiză mai aprofundată a lor.

Tabelul	37.	Structura comerțului exterior cu tipărituri

Importuri Exporturi

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Cărți 55.097 39.626 27.127 28.378 27.830 8.437 13.878 15.952 18.107 21.490

Ziare și alte publicații 10.076 8.608 11.199 10.458 9.320 4.464 8.638 18.498 23.680 22.539

Albume 3.879 1.495 2.499 3.236 2.330 1.795 151 36 1.907 1.105

Partituri muzicale 11 13 22 34 46 0 0 0 0 0

Lucrări cartografice 640 741 825 625 613 10 77 691 806 466

Planuri și desene de arhitectură 910 1.027 490 188 417 569 1.526 187 225 141

Timbre poștale 7.437 6.611 4.902 4.115 4.924 294 545 1.320 274 40

Decalcomanii (abțibilduri) 3.002 3.689 3.771 3.743 4.046 234 171 120 100 130

Cărți poștale 995 758 526 677 786 32 13 37 19 45

Calendare 858 948 947 728 745 126 293 657 820 612

Imagini, gravuri, fotografii 30.837 30.136 28.392 26.311 29.143 22.353 26.537 27.323 26.928 29.606
Sursa: INS
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Comerțul exterior cu cărți 

Comerțul exterior cu cărți are același trend ca în cazul 
tipăriturilor. Balanța comercială se reduce drastic de la -46.660 
mii euro în 2010 la numai -6.340 mii euro în anul 2014. Și în 
acest caz, acesta este rezultatul atât al scăderii importurilor 
(cu 49,5%), cât și al creșterii exporturilor (cu 154,7%).
Tabelul	38.	Comerțul exterior cu cărți

2010 2011 2012 2013 2014

Importuri 55.097 39.626 27.127 28.378 27.830

Exporturi 8.437 13.878 15.952 18.107 21.490

Balanța comercială -46.660 -25.748 -11.175 -10.271 -6.340

Sursa: INS

Graficul	40.	Evoluția comerțului exterior cu cărți (mil. euro)

Sursa: INS

Scăderea importului este foarte mare mai ales în perioada 
2010-2012. Aceasta poate avea ca posibile explicații efectele 
crizei financiare internaționale din această perioadă, precum 
și creșterea consumului de carte în format electronic. Deși 
nu există cifre în acest sens care să arate impactul creșterii 
preferințelor pentru acest format, pe plan internațional este 
clar că el are o influență asupra întregului comerț cu cărți.

În analiza comerțului exterior cu cărți s-a efectuat și o 
structură a acestuia pe țări. Au fost luate în considerare primele 
20 de țări ca pondere în cadrului exporturilor din anul 2014. 
Tabelul de mai jos arată faptul că există diferențe între primele 
țări către care are loc exportul și cele din care se efectueză 
importuri. Astfel, Franța se situează pe primul loc al țărilor 
către care se exportă cărți, dar pe locul 13 în ceea ce privește 
țările din care se importă. Locul 1 în cadrul importurilor este 
ocupat de Marea Britanie, dar care ocupă locul 11 atunci când 
se iau în calcul exporturile. Situații similare se înregistrează 
și în cazul celorlalte țări, fapt demonstrat de valorile pozitive 
ale balanței comerciale în cazul unor țări care alternează cu 
valorile negative pentru celelalte țări. 
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Tabelul	39.	Comerțul exterior cu cărți

 CĂRȚI IMPORT (mii euro) Poziție 2014 EXPORT (mii euro) Poziție 2014 Balanța comercială 
(mii euro)

TOTAL 27.744   21.647   -6.097
 FRANȚA 401 13 8.099 1 7.699

 SUA 429 11 2.379 2 1.950
 UNGARIA 4.317 2 1.850 3 -2.467

 GERMANIA 4.192 3 1.625 4 -2.567
 SLOVENIA 10 34 1.211 5 1.201

 R. MOLDOVA 193 18 1.177 6 984
 FEDERAȚIA RUSĂ 2 41 858 7 856

 BELGIA 198 17 790 8 592
 ITALIA 2.155 5 693 9 -1.462

 BULGARIA 410 12 575 10 165
 MAREA BRITANIE 7.349 1 423 11 -6.926
 REPUBLICA CEHĂ 62 45 261 12 199

 CROAȚIA 3 39 222 13 219
 R. P. CHINEZĂ 1.355 6 218 14 -1.137

 GRECIA 783 7 198 15 -585
 IRAK 0   156 16 156

 SPANIA 672 8 154 17 -518
 POLONIA 361 14 151 18 -210
 OLANDA 445 10 141 19 -304
 ELVEȚIA 25 30 122 20 97

Sursa: INS

Prima țară către care se realizează exporturi este Franța, 
așa cum s-a menționat și mai sus, cu o creștere foarte mare 
în această perioadă de timp. Practic, are loc o triplare a 
exporturilor în acest caz. Pe locul 2 se situează SUA, cu un 
volum de 2.379 mii euro în anul 2014, o creștere spectaculoasă 
comparativ cu anii trecuți. Aceasta ar putea fi o situație 
conjuncturală care va trebui studiată pe baza datelor care se 
vor înregistra în anii următori.

Ungaria și Republica Moldova reprezintă parteneri 
constanți, cu variații mult mai mici față de celelalte țări, în timp 
ce în Germania are loc o creștere de asemenea foarte mare la 
1.625 mii euro în anul 2014 comparativ cu 432 mii euro în anul 
2010 (o creștere de cca patru ori în numai cinci ani). 

De remarcat în același timp faptul că aceste 20 de țări 
reprezintă peste 98% din totalul exporturilor de cărți ale 
României. 
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Tabelul	40.	Evoluția exporturilor cu cărți, pe țări (mii euro)

  2010 2011 2012 2013 2014
 FRANȚA 1.956 6.791 8.340 7.255 8.099

 SUA 209 83 134 150 2.379
 UNGARIA 1.466 312 1.329 1.749 1.850

 GERMANIA 432 208 750 1.072 1.625
 SLOVENIA 4 887 1.206 1.468 1.211

 R. MOLDOVA 2.501 2.908 1.813 1.016 1.177
 FEDERAȚIA RUSĂ 12 4 1 432 858

 BELGIA 433 567 551 505 790
 ITALIA 147 98 180 521 693

 BULGARIA 201 607 96 1.196 575
 MAREA BRITANIE 309 265 138 222 423
 REPUBLICA CEHĂ 25 1 202 464 261

 CROAȚIA 0 0 0 209 222
 R. P. CHINEZĂ 2 4 0 0 218

 GRECIA 113 11 5 5 198
 IRAK 0 0 0 40 156

 SPANIA 59 54 92 64 154
 POLONIA 35 95 497 480 151
 OLANDA 82 122 177 376 141
 ELVEȚIA 61 53 18 283 122

Sursa: INS

Exporturile către Franța au o pondere foarte mare în total, 
respectiv 37,4%. Ca atare, trendul general al exporturilor 
României pentru aceste bunuri este generat într-o măsură 
foarte mare de trendul exporturilor către Franța. 

Graficul următor demonstrează în mod clar acest lucru. 
Creșterea exporturilor către Franța este de 414,1%, în timp ce 
creșterea exporturilor totale este de 254,7%. Creșterea foarte 
mare a exporturilor către Franța a acoperit unele scăderi către 
alte țări, așa cum este cazul Republicii Moldova.

Graficul	41.	Evoluția exportului cu cărți, total și Franța

Sursa: INS

În ceea ce privește importurile	de	cărți, topul primelor 20 
de țări diferă de cel înregistrat în cazul exporturilor. Prima țară 
din care se importă cărți este Marea Britanie.
Tabelul	41.	Evoluția importurilor cu cărți, pe țări (mii euro)

  2010 2011 2012 2013 2014
MAREA BRITANIE 4.166 6.072 6.130 6.398 7.349
UNGARIA 9.668 7.710 3.083 3.909 4.317
GERMANIA 4.579 3.117 3.319 4.022 4.192
SERBIA 1.842 1.277 1.623 1.631 2.376
ITALIA 24.376 11.906 4.143 3.501 2.155
R. P. CHINEZĂ 97 80 113 70 1.355
GRECIA 850 1.028 850 1.023 783
SPANIA 385 377 445 676 672
IRLANDA 8 5 20 10 634
OLANDA 844 608 750 625 445
SUA 768 302 463 583 429



  63Rezultate privind comerțul exterior al produselor de copyright 

  2010 2011 2012 2013 2014
BULGARIA 319 131 140 186 410
FRANȚA 652 8 587 516 401
POLONIA 467 424 455 432 361
BIELORUSIA 426 89 412 179 260
REPUBLICA 
SLOVACĂ 1.644 1.715 571 216 249

BELGIA 135 54 223 426 198
R. MOLDOVA 281 622 768 566 193
COREEA DE SUD 53 138 136 300 153
INDIA 192 156 48 52 125

Sursa: INS
Tabelul de mai sus arată o serie de rezultate interesante. 

Marea Britanie este singura țară din primele cinci la care 
importurile au cunoscut un trend ascendent foarte susținut. 
Astfel, valoarea acestor importuri a crescut de la 4.166 mii 
euro în anul 2010 la 7.349 mii euro în anul 2014, respectiv 
o creștere cu 76,4%. În schimb, importurile din Ungaria s-au 

diminuat practic la jumătate în perioada analizată, în timp ce 
importurile din Italia au scăzut de zece ori, o scădere extrem de 
mare și care a influențat întregul trend. O creștere importantă 
de 29% are loc în cazul Serbiei, care se dovedește astfel un 
partener comercial important sub acest aspect.

De asemenea, un rezultat foarte important se înregistrează 
în cazul Chinei, unde are loc o creștere a importurilor cu cărți de 
la 97 mii euro în anul 2010 la 1.355 mii euro în anul 2014. China 
se plasează astfel pe locul 6, depășind o serie de parteneri 
tradiționali, precum Grecia sau Spania, și apropiindu-se foarte 
mult de Italia și Serbia. Creșterea spectaculoasă a importurilor 
din China poate fi pusă pe seama creșterii economice foarte 
mari a Chinei din ultimii ani pe toate planurile, precum și pe 
seama faptului că această țară se remarcă prin practicarea 
unor prețuri mai mici comparativ cu multe țări, însoțite de 
creșterea eficienței canalelor de distribuție și a politicilor de 
marketing în general.

Graficul	42.	Evoluția importului cu cărți pentru principalele țări

Sursa: INS
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Impactul importurilor din diverse țări asupra trendului 
general este diferit. În analiză au fost introduse Marea Britanie, 
Ungaria, Germania și Italia. Astfel, importul din Marea Britanie 
a crescut cu 176,4%, în timp ce pentru celelalte țări acesta s-a 
aflat în scădere. Se remarcă scăderea foarte mare în cazul 
Ungariei (44,7%), dar mai ales al Italiei (8,8%). 

Comerțul exterior cu ziare și alte periodice

Comerțul exterior cu ziare și alte periodice urmează 
același trend ca cel al tipăriturilor și cărților, în sensul că 
are loc o scădere a importurilor și o creștere a exporturilor. 
Diferența în acest caz constă în faptul că balanța	comercială	
devine	pozitivă	începând	cu	anul	2011,	ajungând	la	13.219	
mii	euro	în	anul	2014.	Trendul balanței comerciale este unul 

pozitiv din anul 2011, cu o stagnare în anul 2014 comparativ 
cu anul 2013.
Tabelul	42.	Comerțul exterior cu ziare și alte publicații (mii euro)

  2010 2011 2012 2013 2014 modif. 2014 
față de 2010

Importuri 10.076 8.608 11.199 10.458 9.320 -7,5%

Exporturi 4.464 8.638 18.498 23.680 22.539 404,8%

Balanța 
comercială -5.612 30 7.299 13.222 13.219  

Sursa: INS

Scăderea importurilor nu este atât de pronunțată ca 
în cazul cărților, având loc o reducere cu numai 7,5%, dar 
creșterea exporturilor este extrem de mare, de 404,8%.

Graficul	43.	Evoluția comerțului exterior cu ziare și alte periodice (milioane de euro)

Sursa: INS
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În ceea ce privește structura comerțului cu ziare și alte 
periodice pe țări, Franța ocupă primul loc în ceea ce privește 
exporturile (cu o pondere de 64% din total în anul 2014), 
iar Serbia ocupă primul loc în ceea ce privește importurile 
(cu o pondere de 22% din total în anul 2014). Ca și în cazul 
cărților, țările care ocupă primele poziții în cadrul exporturilor 
sunt diferite de țările care ocupă primele poziții în cadrul 
importurilor. În tabelul de mai jos, se observă că balanța 
comercială este pozitivă în cazul majorității țărilor. Cea mai 
mare valoare a balanței comerciale se înregistrează în cazul 
Franței (8.465 mii euro în 2014).
Tabelul	43.	Comerțul exterior cu ziare și alte periodice

 ZIARE ȘI ALTE 
PERIODICE

IMPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

EXPORT 
(euro)

Poziție 
2014

Balanța 
comercială 
(mii euro)

TOTAL 9.320   22.539   13.219
 FRANȚA 281 8 8.746 1 8.465
 ELVEȚIA 16 16 3.269 2 3.253
 OLANDA 26 12 2.583 3 2.556
 BELGIA 1.130 4 1.655 4 525

 FEDERAȚIA RUSĂ 12 17 1.501 5 1.489
 SERBIA 2.091 1 1.184 6 -907
 SPANIA 8 19 755 7 746

 R. MOLDOVA 325 6 661 8 336
 DANEMARCA 1 22 651 9 650
 GERMANIA 218 9 564 10 346
 UNGARIA 885 5 475 11 -410

 SUA 16 15 157 12 141
 TURCIA 0   97 13 97
 ITALIA 1.908 2 88 14 -1.820

 CROAȚIA 12 18 14 15 2
 BULGARIA 93 10 14 16 -79

 GRECIA 26 13 8 17 -19
 JAPONIA 0   8 18 8

 COREEA DE SUD 0   3 19 3
 CANADA 0   3 20 3

 ZIARE ȘI ALTE 
PERIODICE

IMPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

EXPORT 
(euro)

Poziție 
2014

Balanța 
comercială 
(mii euro)

 CHINA 5 20 3 21 -3
 MAREA BRITANIE 312 7 2 22 -310

Sursa: INS

În ceea ce privește dinamica exporturilor cu ziare și alte 
periodice, s-a făcut o analiză a primelor zece țări din punctul 
de vedere al ponderii în anul 2014 (96% din total). Se constată 
faptul că a avut loc o modificare substanțială a clasamentului 
în acest interval de timp. Astfel, Franța, care ocupa numai 
poziția 9 în anul 2010 (cu o pondere de 2%), a devenit 
prima țară în anul 2014 (cu o pondere de 38,9%). În schimb, 
exporturile către Serbia au cunoscut un declin de la 22,8% din 
total în anul 2010 la numai 5,3% din total în anul 2014, ceea ce 
a făcut ca această țară să înregistreze poziția 6 în 2014, față 
de poziția 2 în anul 2010. 

Exporturile către Elveția și Olanda cunosc, de asemenea, 
o dinamică foarte mare, fapt pentru care în anul 2014 se 
poziționează pe locurile 2 și, respectiv, 3 în topul țărilor către 
care se efectuează exporturile de ziare și alte periodice.
Tabelul	44.	Evoluția exporturilor cu ziare și alte periodice, pe 
țări (mii euro)

  Mii euro 
2010

% din 
total

Poziție 
2010

Mii euro 
2014

%  
din 

total
Poziție 
2014

 FRANȚA 89,18 2,0 9 8.745,73 38,9 1
 ELVEȚIA 47,06 1,1 13 3.269,05 14,5 2
 OLANDA 112,34 2,5 8 2.582,53 11,5 3
 BELGIA 51,06 1,1 12 1.655,39 7,4 4

 FEDERAȚIA 
RUSĂ 429,83 9,6 4 1.501,14 6,7 5

 SERBIA 1.019,13 22,8 2 1.184,15 5,3 6
 SPANIA 0,05 0,0 35 754,64 3,4 7

 R. MOLDOVA 41,13 0,9 14 660,91 2,9 8
DANEMARCA 29,53 0,7 16 651,03 2,9 9

 GERMANIA 0,79 0,0 30 564,41 2,5 10
Sursa: INS
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Din graficul de mai jos, se observă faptul că exporturile 
către Franța reprezintă un factor decisiv în ceea ce privește 
dinamica exporturilor totale de ziare și alte periodice.
Graficul	44.	Evoluția exporturilor cu ziare și alte periodice, 

total și Franța

Sursa: INS

În ceea ce privește importurile, primele zece țări au avut 
o pondere de peste 97% din total. Și în acest caz, ierarhia 
a cunoscut modificări importante, cu excepția Italiei, care a 
pierdut doar o poziție în clasament, precum și a Poloniei, care 
și-a menținut poziția a treia. 

Se remarcă urcarea Belgiei în clasament pe poziția 4, cu o 
creștere de la 212 mii euro în 2010 la 1.130 mii euro în 2014. 
Tabelul	45.	Evoluția importurilor cu ziare și alte periodice, pe 
țări (mii euro)

  Mii euro 
2010

%  
din total

Poziție 
2010

Mii euro 
2014

%  
din total

Poziție 
2014

SERBIA 217,94 2,2% 10 2.091,26 22,5% 1
ITALIA 2.999,52 29,8% 1 1.907,86 20,6% 2

  Mii euro 
2010

%  
din total

Poziție 
2010

Mii euro 
2014

%  
din total

Poziție 
2014

POLONIA 1.052,38 10,4% 3 1.833,07 19,8% 3
BELGIA 212,60 2,1% 11 1.130,17 12,2% 4

UNGARIA 56,71 0,6% 2 884,58 9,5% 5
R. 

MOLDOVA 20,26 0,2% 8 324,92 3,5% 6

MAREA 
BRITANIE 19,15 0,2% 7 311,74 3,4% 7

FRANȚA 16,52 0,2% 5 280,53 3,0% 8
GERMANIA 14,93 0,1% 9 218,00 2,4% 9
BULGARIA 11,21 0,1% 4 93,24 1,0% 10

Sursa: INS

Graficul de mai jos arată influența dinamicii importurilor 
din Italia asupra dinamicii importurilor totale. Deși au avut loc 
creșteri de importuri din alte țări, reducerea importurilor din 
Italia la 63,6% în 2014 față de 2010 a condus la o diminuare 
a importurilor totale la 92,5% în anul 2014 față de anul 2010.
Graficul	45.	Evoluția importurilor cu ziare și alte periodice, 

total și Italia

Sursa: INS
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Comerțul exterior cu imagini, gravuri și fotografii

Această grupă corespunde codului tarifar 4911 Alte 
imprimate, inclusiv imagini, gravuri și fotografii.

Comerțul exterior cu imagini, gravuri și fotografii a cunoscut 
o evoluție pozitivă din punctul de vedere al balanței comerciale. 
Aceasta a înregistrat valori pozitive începând cu anul 2013. 
Situația se datorează creșterii exporturilor cu 32,4% și reducerii 
ușoare a importurilor cu 5,5%. În anul 2014, comerțul exterior 
cunoaște un reviriment comparativ cu anul 2013, înregistrându-se 
o creștere atât a exporturilor, cât și a importurilor.

Tabelul	46.	Comerțul exterior cu imagini, gravuri, fotografii 
(mii euro)

  2010 2011 2012 2013 2014
modif. 
în 2014 
față de 
2010

Importuri 30.837 30.136 28.392 26.311 29.143 -5,5%

Exporturi 22.353 26.537 27.323 26.928 29.606 32,4%

Balanța comercială -8.484 -3.600 -1.069 617 463  

Sursa: INS

Graficul	46.	Comerțul exterior cu imagini, gravuri, fotografii (milioane de euro)

Sursa: INS

6.1.2 Instrumente muzicale

Această categorie include următoarele bunuri:
•	 9201: Piane, chiar automate; clavecine și alte instrumente 

cu corzi, cu claviatură
•	 9202: Alte instrumente muzicale cu corzi (de exemplu: 

chitare, viori, harpe)

•	 9205: Alte instrumente muzicale de suflat (de exemplu: 
clarinete, trompete, cimpoaie)

•	 9206: Intrumente muzicale de percuție (de exemplu: tobe, 
xilofoane, cinele, castaniete, maracase)

•	 9207: Instrumente muzicale al căror sunete este produs 
sau amplificat prin mijloace electrice (de exemplu: orgi, 
chitare, acordeoane)
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•	 9208: Cutii muzicale, orgi pentru distracție în aer liber, 
flașnete, păsări mecanice cântătoare etc.

•	 9209: Părți și accesorii ale instrumentelor muzicale
Comerțul exterior cu instrumente muzicale arată o 

creștere atât a importurilor, cât și a exporturilor, cu un ritm 
superior de creștere a importurilor. Balanța comercială este 
negativă, iar valorile ei sunt în scădere pentru intervalul de 
timp analizat.

Tabelul	47.	Comerțul exterior cu instrumente muzicale (mii 
euro)

 
2010 2011 2012 2013 2014

modif. 
2014 

față de 
2010

Importuri 11.645 12.973 12.935 12.610 15.261 31,1%

Exporturi 10.021 10.646 11.160 10.634 11.043 10,2%

Balanța 
comercială -1.623 -2.327 -1.774 -1.975 -4.217  

Sursa: INS

Graficul	47.	Comerțul exterior cu instrumente muzicale (milioane de euro)

Sursa: INS

Principalii doi parteneri economici în comerțul cu 
instrumente muzicale sunt Germania și Italia, care ocupă 
primele două poziții atât în ceea ce privește importurile, cât 
și ceea ce privește exporturile. Împreună reprezintă peste 

60% din comerțul exterior cu aceste bunuri. Poziții importante 
ocupă și SUA, în ceea ce privește exporturile (12,5%), și Austria, 
în ceea ce privește importurile (9,1%).
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Tabelul	48.	Comerțul exterior cu instrumente muzicale, 
principalele 20 de țări

  IMPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

EXPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

Balanța 
comercială 
(mii euro)

TOTAL 11.645   10.021   -1.624
 ITALIA 2.892 2 3.056 1 164

 GERMANIA 6.863 1 3.052 2 -3.811
 SUA 371 9 1.250 3 879

 SPANIA 519 6 550 4 31
 JAPONIA 81 14 521 5 440
 FRANȚA 391 8 411 6 21

 AUSTRALIA 0 33 207 7 206
 FEDERAȚIA 

RUSĂ 6 25 184 8 178

 MAREA 
BRITANIE 214 10 182 9 -32

 AUSTRIA 1.063 3 111 10 -952
 R. P. CHINEZĂ 939 4 85 11 -855

 CANADA 14 22 71 12 57
 FINLANDA 0 39 57 13 57
 UNGARIA 488 7 53 14 -435

 REPUBLICA 
CEHĂ 75 15 42 15 -33

 POLONIA 98 13 42 16 -56
 R. MOLDOVA 29 20 39 17 10

 SUEDIA 49 17 33 18 -16
 TAIWAN 42 18 30 19 -13
 BELGIA 1 29 28 20 27

Sursa: INS

Analiza a urmărit și evoluția primelor țări în comerțul 
exterior cu instrumente muzicale. În ceea ce privește 
exporturile, se remarcă un trend asemănător al Germaniei 
și Italiei, o oarecare constanță în comerțul cu aceste țări. 
Spania reprezintă un partener comercial cu o volatilitate 
foarte ridicată, cu oscilații foarte mari mai ales în anii 2011 
și 2012.

Importurile sunt dominate de Germania, Italia și Austria. Se 
observă o volatilitate însemnată a importurilor din Germania 
în anii 2012 și 2013, dar per ansamblu nivelul importurilor din 
aceste țări este unul constant. Având în vedere că primele trei 
țări în comerțul exterior cu instrumente muzicale reprezintă 
peste 60% din total și faptul că evoluțiile lor sunt relativ 
constante pentru cei cinci ani de analiză, putem trage concluzia 
că, la acest moment, comerțul exterior cu instrumente muzicale 
este predictibil.

Graficul	48.	Exportul cu instrumente muzicale,  
principalele țări

Sursa: INS
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Graficul	49.	Importul cu instrumente muzicale, principalele țări (milioane de euro)

Sursa: INS

Graficul	50.	Comerțul exterior cu instrumente muzicale: Germania și Italia (milioane de euro)

Sursa: INS

Având în vedere faptul că Germania și Italia ocupă 
primele două poziții în ceea ce privește atât importurile, cât 
și exporturile (o situație destul de rară în comerțul exterior 

de produse copyright), a fost analizată dinamica relațiilor cu 
aceste două țări pentru această categorie de bunuri.
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Se observă înregistrarea unor valori constante ale 
indicatorilor de comerț exterior în 2014 față de 2010 pentru 
ambele țări, ceea ce întărește ideea de mai sus, respectiv a 
unui comerț exterior predictibil cu aceste țări.

6.1.3 CD-uri, DVD-uri și alte produse optice de 
stocare

Comerțul exterior cu suporturi de stocare a cunoscut o 
contracție atât în termeni de importuri (-52,5%), cât și în 
termeni de exporturi (-22,6%). Deficitul de balanță comercială 
s-a ameliorat în această perioadă, respectiv de la -143.136 mii 
euro la -48.971 mii euro. 
Tabelul	49.	Comerțul exterior cu suporturi de stocare  
(mii euro)

  2010 2011 2012 2013 2014
modif. 
2014 

față de 
2010

Importuri 206.496 149.555 94.467 87.197 97.998 -52,5%

Exporturi 63.360 55.851 25.894 37.219 49.027 -22,6%

Balanța 
comercială -143.136 -93.704 -68.573 -49.978 -48.971  

Sursa: INS

Comerțul este foarte diversificat, mai ales în ceea ce 
privește importurile. De exemplu, importurile din Germania, 
care deține prima poziție, reprezintă numai cca 15% din total, 
situație diferită față de celelalte produse copyright, unde de 
regulă prima țară deține peste 30%. Cea mai ridicată valoare a 
balanței comerciale se înregistrează în relațiile cu Italia (5.704 
mii euro), iar cea mai redusă valoare în relațiile cu Germania 
(-14.006 mii euro). 

Tabelul	50.	Structura comerțului exterior cu suporturi de 
stocare pe țări (mii euro)

IMPORT 
(mii 

euro)
Poziție 
2014

EXPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

Balanța 
comercială 
(mii euro)

TOTAL 97.998   49.027   -48.971

AUSTRIA 6.763 6 12.460 1 5.697

ITALIA 3.865 8 9.569 2 5.704

FRANȚA 11.402 3 4.994 3 -6.408

MAREA 
BRITANIE 13.025 2 4.136 4 -8.889

UNGARIA 2.886 10 3.196 5 310

SPANIA 338 28 1.953 6 1.615

LIBIA 0 52 1.594 7 1.594

BULGARIA 292 30 1.584 8 1.292

AUSTRALIA 128 34 1.570 9 1.442

GERMANIA 15.045 1 1.039 10 -14.006

SUA 1.082 20 934 11 -148

GRECIA 3.204 9 749 12 -2.455

COASTA DE 
FILDEȘ 0 53 687 13 687

REPUBLICA 
SLOVACĂ 1.399 16 464 14 -935

R. MOLDOVA 3 45 424 15 421

OLANDA 6.815 5 415 16 -6.400

ELVEȚIA 735 21 399 17 -335

UCRAINA 0 54 373 18 373

ARABIA 
SAUDITĂ 0 55 263 19 263

ISRAEL 350 27 247 20 -104

FINLANDA 158 33 245 21 87

UZBEKISTAN 0 56 198 22 198

Sursa: INS
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Graficele următoare arată evoluția per total și pentru 
principalele țări. Graficul privind exporturile arată o volatilitate 
mare în ceea ce privește Franța. Trendul pentru această țară 
dictează trendul general pentru perioada 2010-2013. În anul 
2014, trendul este puternic influențat și de exporturile către 
Austria, care cunosc un reviriment față de 2013.

În legătură cu importurile, există o suprapunere între 
importurile totale și importurile din Germania. Declinul 
importurilor este strâns legat de această țară. Astfel, 
importurile totale scad la 47,5% în 2014 față de 2010, iar 
importurile din Germania scad la 44,1% în perioada de timp 
menționată.

Graficul	51.	Exportul total și pe țări principale

Sursa: INS

Graficul	52.	Importul total și pentru Germania

Sursa: INS

6.2 Comerțul exterior al produselor 
de copyright suport

În această categorie intră două categorii de bunuri:
1. Instrumente folosite în design și arhitectură;
2. Aparate folosite în industria audio-video.

6.2.1 Instrumente folosite în design și arhitectură

Comerțul exterior cu aceste bunuri (cod tarifar 9017 
Instrumente de desen, de trasare sau de calcul) a cunoscut o 
creștere în termeni de exporturi și importuri. Deficitul comercial 



  73Rezultate privind comerțul exterior al produselor de copyright 

este negativ pe întregul interval de timp analizat, cu o creștere 
semnificativă în anul 2014 față de anul 2010. Aceasta se 
datorează în principal creșterii exporturilor cu cca 37% în 
perioada menționată.
Tabelul	51.	Comerțul exterior cu instrumente de desen (mii euro)

  2010 2011 2012 2013 2014
modif. 

2014 față 
de 2010

Importuri 6.126 7.677 8.429 8.435 8.387 36,9%

Exporturi 5.616 5.340 5.297 5.297 5.748 2,4%

Balanța 
comercială -510 -2.337 -3.132 -3.138 -2.639  

Sursa: INS

Din punctul de vedere al structurii pe țări, situația este 
prezentată în următorul tabel.
Tabelul	52.	Structura comerțului exterior cu instrumente de 
desen pe țări (mii euro)

Instrumente 
desen

IMPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

EXPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

Balanța 
comercială 
(mii euro)

TOTAL 8.387   5.748   -2.639
 SUEDIA 132 11 4.004 1 3.872

 GERMANIA 2.376 1 829 2 -1.547
 OLANDA 1.026 3 228 3 -798
 FRANȚA 328 8 170 4 -158
 BELGIA 84 14 71 5 -13

 POLONIA 647 4 61 6 -586
 AUSTRIA 201 10 58 7 -143

 ITALIA 412 7 40 8 -372
 BULGARIA 46 16 39 9 -7

 R. MOLDOVA 0   33 10 33
 MAREA 

BRITANIE 492 6 26 11 -466

 TURCIA 43 17 23 12 -20
 NORVEGIA 2 33 18 13 16

Instrumente 
desen

IMPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

EXPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

Balanța 
comercială 
(mii euro)

 SUA 617 5 14 14 -604
 R.MACEDONIA 0   12 15 12

 REPUBLICA 
CEHĂ 92 12 10 16 -81

 SERBIA 0   10 17 10
 UNGARIA 90 13 10 18 -80
 ELVEȚIA 225 9 10 19 -215

Sursa: INS

Prima țară în ceea ce privește exporturile în anul 2014 este 
Suedia, cu 4.000 mii euro. Există o distanță considerabilă față 
de celelalte țări. Un partener comercial important la acest 
capitol este reprezentat de Germania, care ocupă primul 
loc la importuri și locul doi la exporturi. Balanța comercială 
cu această țară este negativă, ca de altfel și cu majoritatea 
celorlalte țări din top 20.
Tabelul	53.	Dinamica exporturilor de instrumente de desen 
pe țări (mii euro)

 
Mii euro 

2010
% din 
total

Poziție 
2010

Mii euro 
2014

% din 
total

Poziție 
2014

 SUEDIA 4.662,11 55,6% 1 4.003,82 69,7% 1
 GERMANIA 484,75 5,8% 2 829,30 14,4% 2

 OLANDA 11,00 0,1% 9 228,18 4,0% 3
 FRANȚA 48,23 0,6% 6 169,77 3,0% 4
 BELGIA 4,00 0,0% 20 70,93 1,2% 5

 POLONIA 4,00 0,0% 21 61,13 1,1% 6
 AUSTRIA 1,94 0,0% 22 57,52 1,0% 7

 ITALIA 72,00 0,9% 5 39,99 0,7% 8
 BULGARIA 4,78 0,1% 13 39,07 0,7% 9

 R. MOLDOVA 11,00 0,1% 10 33,48 0,6% 10

Sursa: INS

Dinamica exporturilor arată o concentrare a acestora către 
Suedia. Ponderea exporturilor către această țară a crescut de 
la 55,6% în 2010 la 69,7% în 2014. Se remarcă în același timp 
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Germania, care ocupă locul 2, a cărei pondere a crescut de la 
5,8% la 14,4% pentru această perioadă.

Având în vedere importanța deosebită a Suediei în 
exporturile de instrumente pentru design și arhitectură, 
a fost realizat un grafic al exporturilor per total și pentru 
această țară. Trendul este similar, cu excepția anului 2014. 
Scăderea exporturilor în Suedia comparativ cu anul 2010 este 
compensată de creșterea acestora către Germania, astfel 
încât trendul general este unul pozitiv.

Graficul	53.	Exportul total și pentru Suedia

Sursa: INS

În ceea ce privește importurile, Germania ocupă locul 1, cu 
o pondere foarte mare și în creștere în 2014 față de 2010. Un 
rezultat important este ascensiunea Chinei, care a fost notată 
și în cazul importurilor de alte bunuri copyright. Dacă în anul 
2010 ponderea importurilor din China reprezentau 13,4%, în 
anul 2014 acestea au ajuns la 21,4%. Alte două țări cu creșteri 
importante sunt Olanda și Polonia.

Tabelul	54.	Dinamica exporturilor de instrumente de desen 
pe țări (mii euro)

  Mii euro 
2010

% din 
total

Poziție 
2010

Mii euro 
2014

% din 
total

Poziție 
2014

GERMANIA 2.031,96 33,2% 1 2.376,14 41,3% 1
R. P. CHINEZĂ 819,66 13,4% 2 1.231,97 21,4% 2

OLANDA 182,67 3,0% 9 1.026,42 17,9% 3
POLONIA 212,60 3,5% 10 647,05 11,3% 4

SUA 478,74 7,8% 4 617,08 10,7% 5
MAREA BRITANIE 326,60 5,3% 5 492,06 8,6% 6

ITALIA 629,96 10,3% 3 412,06 7,2% 7
 FRANȚA 275,48 4,5% 6 327,63 5,7% 8
ELVEȚIA 40,07 0,7% 16 224,94 3,9% 9
AUSTRIA 223,80 3,7% 8 200,98 3,5% 10

Sursa: INS

Trendul general al importurilor este similar cu cel al 
importurilor din Germania, dar se observă și influența altor 
țări, în special China, Olanda și Polonia. Acesta este motivul 
care explică de ce creșterea importurilor totale este de 136,9% 
(2014 față de 2010), în timp ce creșterea importurilor din 
Germania este de 116,9%.

Graficul	54.	Importul total și pentru Germania

Sursa: INS
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6.2.2 Aparate folosite în industria audio-foto

Această categorie include mai multe subgrupe de produse 
după cum urmează:
•	 8518: Microfoane și suporturile lor; difuzoare, chiar 

montate în carcasele lor, căști de ascultare, chiar 
combinate cu un microfon și ansambluri sau seturi 
formate dintr-un microfon și unul sau mai multe difuzoare

•	 8519: Aparate de înregistrare a sunetului; aparate 
de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare și 
reproducere a sunetului

•	 8525: Aparate de emisie pentru radiodifuziune sau 
televiziune, chiar încorporând un aparat de recepție sau 
un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului; 
camere de televiziune, aparate fotografice numerice și 
alte camere video cu înregistrare

•	 8527: Aparate de recepție pentru radiodifuziune, chiar 
combinate, în același corp, cu un aparat de înregistrare 
sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas

•	 8528: Monitoare și proiectoare, care nu încorporează un 
aparat de recepție de televiziune; aparate receptoare 
de televiziune chiar încorporând un aparat de recepție 
de radiodifuziune sau un aparat de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului sau a imaginilor

•	 9007: Aparate de filmat și proiectoare cinematografice, 
chiar încorporând aparate de înregistrare sau de 
reproducere a sunetului

Tabelul	55.	Comerțul exterior cu aparate audio-foto (mii euro)

  2010 2011 2012 2013 2014
modif. 
2014 

față de 
2010

Importuri 433.535 483.984 431.824 439.430 479.620 10,6%
Exporturi 407.925 689.379 602.803 502.713 470.740 15,4%
Balanța 

comercială -25.611 205.395 170.979 63.283 -8.880

Sursa: INS

În general, comerțul exterior cu aceste bunuri a fost unul 
pozitiv, având în vedere că exporturile au cunoscut o creștere 
mai mare (15,4%) decât importurile (10,6%). Perioada cea mai 
bună a fost cea a anilor 2011 și 2012, când balanța comercială 
a fost pozitivă și a înregistrat niveluri foarte ridicate.

Cea mai importantă subgrupă a acestor bunuri copyright 
suport este reprezentată de monitoare	și	proiectoare. Evoluția 
acestora este analizată în cele ce urmează. 

Comerțul exterior cu monitoare, proiectoare, alte 
bunuri similare

Aceasta este singura categorie de bunuri care înregistrează 
balanță comercială pozitivă pentru întregul interval de timp. 
Creșterea exporturilor a fost de 15,4%, iar cea a importurilor 
de 10,6%.
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Graficul	55.	Comerțul exterior cu monitoare și proiectoare (milioane de euro)

Sursa: INS

În ceea ce privește structura primelor 20 de țări ca 
pondere a exporturilor în 2014, prima poziție este ocupată de 
Olanda, urmată de Slovacia și Marea Britanie. Slovacia este 
un partener economic important, fiind prima țară în ceea ce 
privește importurile. 
Tabelul	56.	Structura comerțului exterior cu monitoare și 
proiectoare pe țări (mii euro)

IMPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

EXPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

Balanța 
comercială 
(mii euro)

TOTAL 298.671   432.048   133.377
 OLANDA 10.163 6 124.225 1 114.062

 REPUBLICA 
SLOVACĂ 96.087 1 76.724 2 -19.363

 MAREA 
BRITANIE 1.838 16 70.732 3 68.894

 ITALIA 5.947 10 52.032 4 46.085
 GERMANIA 10.689 5 45.586 5 34.898

 SPANIA 1.901 15 11.848 6 9.947

IMPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

EXPORT 
(mii euro)

Poziție 
2014

Balanța 
comercială 
(mii euro)

 FRANȚA 1.679 17 10.400 7 8.722
 UNGARIA 45.517 3 10.284 8 -35.233
 TURCIA 8.699 9 5.680 9 -3.019

 PORTUGALIA 4.981 12 4.933 10 -49
 POLONIA 54.572 2 3.337 11 -51.234
 BULGARIA 3.192 14 2.042 12 -1.149

 SUA 275 24 2.034 13 1.759
 GRECIA 13 41 1.965 14 1.952

REPUBLICA 
CEHĂ 9.191 8 1.604 15 -7.586

 MALTA 3 45 1.372 16 1.369
 R. MOLDOVA 0   927 17 927

 LETONIA 120 27 708 18 588
 AUSTRALIA 11 42 697 19 686
 FEDERAȚIA 

RUSĂ 0   675 20 675

Sursa: INS
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Olanda și-a menținut prima poziție atât în anul 2010, cât 
și în anul 2014, cu toate că ponderea sa în total exporturi s-a 
diminuat considerabil. Practic, România a reușit să-și diversifice 
mai mult structura de țări de destinație în această perioadă. 
Slovacia este un partener foarte important, cu o creștere a 
ponderii de la 15,9% la 17,8%.
Tabelul	57.	Evoluția exporturilor de monitoare și proiectoare 
pe țări (mii euro)

  Mii euro 
2010

% 
 din 
total

Poziție 
2010

Mii euro 
2014

%  
din 

total
Poziție 
2014

OLANDA 174.345,90 46,3% 1 124.225,06 28,8% 1
REPUBLICA 
SLOVACĂ 59.813,78 15,9% 2 76.723,56 17,8% 2

MAREA 
BRITANIE 1.362,70 0,4% 13 70.731,73 16,4% 3

ITALIA 57.316,27 15,2% 3 52.031,56 12,0% 4
GERMANIA 11.784,37 3,1% 6 45.586,33 10,6% 5

SPANIA 18.436,00 4,9% 4 11.848,15 2,7% 6
FRANȚA 17.871,16 4,7% 5 10.400,49 2,4% 7

UNGARIA 4.040,23 1,1% 8 10.283,62 2,4% 8
TURCIA 1.538,09 0,4% 12 5.680,24 1,3% 9

PORTUGALIA 3.703,24 1,0% 10 4.932,68 1,1% 10
Sursa: INS

Trendul general al exporturilor urmează trendul Olandei, 
dar este de remarcat faptul că diversificarea exporturilor a 
avut un efect benefic. Scăderea exporturilor către Olanda a 
fost compensată cu creșterea exporturilor către Slovacia și mai 
ales Marea Britanie.

Graficul	56.	Evoluția exportului total și cu Olanda

Sursa: INS

Din punctul de vedere al importurilor, prima țară în anul 
2014 este Slovacia, cu o pondere de peste 30%, în creștere față 
de anul 2010 (19,1%). Alte două țări importante în importul de 
astfel de bunuri sunt Polonia și Ungaria.
Tabelul	58.	Evoluția importurilor de monitoare și proiectoare 
pe țări (mii euro)

  Mii euro 
2010

% din 
total

Poziție 
2010

Mii euro 
2014

% din 
total

Poziție 
2014

REPUBLICA 
SLOVACĂ 49.068,86 19,1% 2 96.086,67 32,2% 1

POLONIA 51.946,09 20,3% 1 54.571,87 18,3% 2
UNGARIA 24.266,57 9,5% 3 45.516,88 15,2% 3

R. P. CHINEZĂ 16.354,22 6,4% 7 19.603,15 6,6% 4
GERMANIA 8.975,94 3,5% 10 10.688,67 3,6% 5

OLANDA 18.161,45 7,1% 6 10.163,27 3,4% 6
INDONEZIA 1,20 0,0% 49 9.412,92 3,2% 7
REPUBLICA 

CEHĂ 18.880,26 7,4% 5 9.190,53 3,1% 8

TURCIA 19.085,93 7,4% 4 8.699,49 2,9% 9
ITALIA 4.310,89 1,7% 12 5.946,57 2,0% 10

Sursa: INS
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Trendul importurilor totale este asemănător cu cel al 
Slovaciei, care înregistrează practic o dublare a valorii în 
acești cinci ani. Creșteri importante au fost înregistrate pentru 
Ungaria (care își menține poziția 3), în timp ce importurile din 
Polonia cunosc doar o creștere ușoară. Se remarcă încă o dată 
ascensiunea Chinei de pe poziția 7 în anul 2010 pe poziția 4 în 
anul 2014 (o creștere cu aproape 20%). 

Graficul	57.	Evoluția importului total și din Slovacia

Sursa: INS

7. Surse de date
Sursele de date folosite sunt:
1. Ministerul Finanțelor Publice: situațiile anuale de sinteză (bilanț contabil, contul de profit și pierderi, alte anexe) aferente 

societăților comerciale înregistrate la Registrul Comerțului. Aceste date sunt folosite pentru determinarea contribuției 
industriilor de copyright la economia națională în termeni de valoare adăugată brută, forță de muncă, profitabilitate, cifră 
de afaceri, productivitatea muncii. 

2. Institutul Național de Statistică: 
a) Date privind volumul și valoarea importurilor și exporturilor pe diferite activități de copyright. Ele sunt folosite în analiza 

comerțului exterior. 
b) Date privind populația, nivelul veniturilor și cheltuielilor gospodăriilor, la nivel național și la nivel de regiune.

3. Diverse instituții internaționale (Banca Mondială, WIPO etc.) pentru date folosite în comparații cu indicatorii externi de 
influență.
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1. Scope of the Study 
The study “Copyright and Creativity. A source of Growth and 

Employment” is conducted within the project “Contribution of 
the Cultural and Creative Sectors to the National Economy”1. 
The main objective of this study is to assess the contribution 
of copyright industries in Romania to the national economy, 
as part of the research studies already carried out at national 
level. The aim of the study is not only to continue the research 
conducted by two previous studies, but also to bring its 
innovative contribution thereto by examining further the 
creative subsectors. This study will also present a mapping of 
the creative industries at regional level.

The time interval considered by this study is the period 
2010-2014 and is a continuation of similar studies covering the 
study period 2002-2009. This paper calculates the indicators 
presented in the previous studies, as a comparison basis (based 
on the WIPO methodology), while also expanding the scope of 
the analysis, so as to provide a comprehensive view on the 
contribution of these industries to the national economy.

This paper is particularly important for several reasons. 
Thus, until present the attention of the various decision-
makers had concentrated on policies designed to support  
traditional sectors of economic activity, which have a large 
contribution to the national GDP. More recently, however, the 
developed countries have started to pay an increasingly higher 
attention to creativity, whose added value and profitability 
are growing. These industries create new market niches and 
segments, addressing consumers with higher exigencies. Also, 
these industries generate new sustainable jobs for people 
with a higher level of education.  Under these circumstances, 
copyright industries are regarded as an important source of 
jobs and economic growth.

1   In this study, the term «copyright industries» is synonym with «cultural and 
creative sectors». 

Another economic importance of these industries resides in 
their being niche-oriented economic sectors, fact that makes 
them very suitable to small and medium enterprises (SMEs), 
whose role in the national economy is growing. In this regard, it 
is worth mentioning that the previous studies did not look at how 
cultural and creative enterprises could fit into the SMEs sector. 
That is why this study will, among the other issues referred to 
in the chapter Methodology herein, analyze this aspect as well. 

This analysis has calculated indicators that are comparable 
with those reported by previous studies. The conclusions of 
this analysis are intended to give an overview of the economic 
performance of copyright industries, while identifying the 
structure of their economic contribution, the evolution patterns 
and trends, both in dynamics and in comparison with other 
economic sectors.

1.1 What is new about this study?
Compared to previous research on this topic, this study 

intends to explore several new dimensions:

•	 The degree of concentration of creative industries 
by economic development regions in Romania. 
This study makes a correlation between the main 
economic indicators considered in the analysis (gross 
value added, employment rate, profitability, labour 
productivity etc.) and the economic indicators of the 
region or the town analyzed (population, income, 
employment rate, education level, age groups etc.). 
This study uses, inter alia, a mapping of the creative 
industries by regions and main urban settlements.

•	 The use in the analysis of some external factors of 
influence. It is a well-known fact that the economic 
performance of any economic sector depends largely 
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on the environment in which that sector operates. 
This study will make a correlation between the main 
economic indicators of the copyright industries and a 
number of external influencing factors, such as (see 
the details in Chapter 4 “Methodology”):

 ¾ International Property Rights Index (IPRI)
 ¾ Index of Economic Freedom
 ¾ Global Competitiveness Index
 ¾ Global Innovation Index
 ¾ Research and Development

•	 The correlation between the supply of cultural and 
creative services and the income and expenses of the 
population. The supply of services will be measured 
by the turnover of the companies that produce and 
supply such services, while the purchasing power of 
the population will be determined based on population 
income. This analysis will be made from the dynamics 
perspective.

•	 The analysis of the classification of the companies 
providing cultural and creative services into the SME 
sector. This analysis will be also conducted from the 
dynamics perspective and will tackle the importance 
of the SME sector in Romania.

•	 The analysis of turnover concentration in the main 
subsectors of CORE industries. This study will examine 
the first four (CR4) and the first eight (CR 8) subsectors, 
respectively, for the purpose of determining whether 
the turnover (and hence the supply) is concentrated 
mainly at the level of a few CCS subsectors only or is 
rather uniformly distributed across the cultural and 
creative industries. The purpose of this analysis is to 
establish whether there is a high degree of competition 
within CCS industries (e.g. among book publishing, 
advertising, software development and entertainment 
etc.) or whether the bulk turnover concentrates in four 
or eight subsectors exclusively.

2. Objective of this Report 
This report is designed to present a summary of the 

results of previous research conducted on the subject under 
consideration under various national and international surveys 
and to describe the methodology employed to process data 
and to carry out the analysis, while also specifying the data 
sources used.

The main objective of this Report is to present the 
methodology and the research approach employed in 
conducted this analysis. We will describe the analysis methods 
and the indicators used in this respect. This research study is 
intended to:

1. use a methodology that is similar to that used in 
the previous two national studies, which covered 
the timeframe 2002-2009, so as to ensure data 

comparability over time. It should be mentioned that 
the period analyzed by this study is the period 2010-
2014 and that the analysis may continue in the future, 
so as to monitor the specific developments in this sector.

2. Introduce new elements of analysis, as specified in 
the previous section: determination of the degree of 
concentration of creative industries by regions and 
main urban centres (including a mapping thereof), use 
of external factors of influence, correlation between 
the supply of cultural and creative services and the 
purchasing power of the population, examination 
of the classification of companies providing cultural 
and creative services into the SME sector and the an 
analysis of the degree of turnover concentration in the 
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main subsectors of CORE industries (i.e. assessment of 
the CCS competitiveness).

This approach will lead to a better understanding of the 
economic evolution and performance of copyright industries 

by policymakers and stakeholders from the different levels 
of these industries. This Report also includes a review of the 
foreign trade in  cultural goods and in CORE and support 
copyright matter.

3. Relevant Previous Studies on the Research 
Subject Concerned

3.1 National studies
Until present, the most relevant national research studies 

on the contribution of copyright industries to the national 
economy are:

1. “Economic Contribution of Copyright Industries in 
Romania”, conducted by the Romanian Copyright 
Office, the Centre for Studies and Research in the Field 
of Culture (currently The National Institute for Cultural 
Research and Training),  whose authors are Catalin 
Dără teanu, Delia Mucică, Rodica Pârvu, Valentina 
Vasile and Gheorghe Zaman, published in 2008 by the 
publishing house of the Foundation “Pro”;

2. “Economic Contribution of Copyright Industries to the 
National Economy 2006-2009” conducted within the 
project “Promoting Entrepreneurship in the Field of 
Creative Industries”, co-funded by the European Social 
Fund under the Sectoral Operational Programme 
Human Resources Development 2007-2013. The study 
was carried out by the Centre for Studies and Research 
in the Field of Culture (currently The National Institute 
for Cultural Research and Training) in 2010.

The two studies covered the study period 2002-2009, as 
follows: the first study covered the period 2002-2005, and the 
second study covered the period 2006-2009.

The main results relate to the contribution of copyright 
industries to the national economy in terms of gross value 
added (GVA) and employment. Below is a brief description of 
the main results.
Table 1. Contribution of copyright industries (CI) to GDP in 
the period 2002-2009

YEAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL IC, of which: 3,75 5,34 4,59 5,55 6,88 6,68 7,24 5,93
CORE 2,06 3,23 3,33 3,55 5,30 5,21 5,76 4,75
interdependent 0,96 1,09 0,37 1,08 0,88 0,79 0,81 0,62
partial 0,45 0,66 0,53 0,53 0,41 0,38 0,40 0,34
non-dedicated 0,28 0,36 0,36 0,39 0,28 0,31 0,28 0,22
Source: studies on the contribution of copyright industries in Romania to the 

national economy, 2008 și 2010

The data reveal a general upward trend, from 2.06% in 
2002 to 4.75% in 2009 for CORE industries. The highest values 
were recorded in the period 2006-2008, with a peak value 
in 2008 (7.24%). After 2008, the national economy entered 
recession, which obviously had a negative impact on the 
economic performance of copyright industries as well.

The data regarding the number of employees working in 
copyright industries in total and by component categories 
are shown in the next table. As with the contribution of CI 
to national GDP, one may notice an increasing trend, from 
103,617 employees in 2002 to 141,736 employees in 2009.
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Table 2. Employment in Copyright Industries in Romania

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CORE 44.019 76.115 89.613 101.801 91.451 99.773 121.299 99.073

interdependent 17.733 17.203 14.683 24.864 30.183 31.509 26.877 21.520

partial 30.044 37.738 36.701 32.257 13.940 13.224 14.055 11.129

non-dedicated 11.821 15.524 16.800 18.528 8.777 10.182 8.825 10.015

TOTAL IC 103.617 146.580 157.797 177.450 144.352 154.689 171.056 141.736

Source: studies on the contribution of copyright industries in Romania to the national economy, 2008 și 2010

In terms of labour productivity, expressed as gross value 
added to number of employees ratio (in EUR), data for the 
period 2006 through 2009 show an average value of copyright 
industries above the national average, a situation that 
maintained throughout the study period. Moreover, labour 
productivity trend was an upward one, reaching from 6,299 
EUR in 2006 to 7,877 EUR in 2009.
Table 3. Labour productivity: GAV/number of employees (EUR)

  2006 2007 2008 2009

TOTAL NATIONAL 4.483 5.276 5.780 5.947 

TOTAL COPYRIGHT 6.299 7.127 8.016 7.877 

CORE 7.664 8.620 8.988 9.025 

partial 3.843 4.125 5.684 5.436 

interdependent 3.935 4.696 5.394 5.751 

non-dedicated 4.274 4.949 5.929 4.132 
Source: “Economic Contribution of Copyright Industries to the National 

Economy in the Period 2006-2009”, 2010

Besides these notable results, the 2010 Study highlights the 
fact that creative industries had a higher economic contribution 
to the national economy compared to other economic sectors 
such as tourism, real estate and catering (e.g. restaurants).

3.2 International studies
The most relevant international studies on the subject 

in question are the WIPO (World Intellectual Property 
Organization) studies, which are conducted across multiple 
countries. In a recent study, called “Copyright + Creativity = 
Jobs and Economic Growth. WIPO Studies on the Economic 
Contribution of the Copyright Industries” (2012), WIPO has 
carried out a survey on 30 countries, including Romania. The 
most important results of this study are presented below.

In terms of total share of the contribution of CI to national 
GDP, Romania exceeds 5%, while the total share of contribution 
of CI to employment accounts for over 4%. This demonstrates 
the accelerated pace of the economic activity in Romania. At 
the same time, these percentages show that CI is a sector with 
a measurable performance, whose contribution to the national 
economy is significant.

Seen in comparison with other countries considered in the 
WIPO survey, Romania ranks among the countries where the 
average share of contribution of the CI to county’s GDP stands 
above the 5.4% average. In terms of employment, the share of 
CI’s contribution in Romania is below the global average share 
of 5.9%, as shown in the chart 2.
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Chart 1. Contribution of CI to GDP by countries (%) 

Source: WIPO, 2012

Chart 2. Contribution of the CI to employment by countries (%)

Source: WIPO, 2012
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The same WIPO study also contains a labour productivity 
assessment. Thus, although the contribution to employment at 
the national level is lower in Romania than in other countries, 
the chart below shows that labour productivity in Romania is 
above that reported for most of the countries surveyed. As 
such, Romania ranks among the countries with a high labour 
productivity.

In terms of labour productivity, Romania occupies the 
sixth place, well above the international average shown in the 
chart above, surpassing even countries like the US or Canada. 
The fist in rank is South Korea, where creative industries are 
developing very intensively.

Chart 3. Labour productivity (%)

Source: WIPO, 2012
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4. Methodology
The definition of copyright industries in Romania is based 

on the methodology of the World Intellectual Property 
Organization (WIPO Guide 2003). This methodology aims 
to provide a uniform approach to assessing economic 
performance across various countries. WIPO methodology 
distinguishes between the following four major groups of 
copyright industries (CI):

a) CORE CI ;
b) Interdependent  CI;
c) Partial CI;
d) Non-dedicated CI
Contribution of the CI to the national economy of Romania 

is analyzed using the following indicators:
1. Gross Added Value;
2. Turnover;
3. Profitability;
4. Employment;
5. Wage;
6. Labour productivity;
7. Foreign trade.

4.1 CORE copyright industries
These are the key copyright industries and have the largest 

share and the biggest importance of all creative industries. 
CORE copyright industries were selected in accordance with 
the nine WIPO groups, comprising: press and literature; music, 
theatrical productions, operas; motion picture and video; radio 
and television; photography; software and databases; visual 
and graphic arts; advertising agencies and services; copyright 
collecting societies.

Core copyright industries include those activities whose 
final products depend to the highest degree on and are entirely 
based on copyright material. In other words, this key group of 
the industrial and creative activities encompasses the creation, 
production and processing, development, transmission, 
communication and exposure, the distribution or the sale of 
copyright-protected works and material.

According to WIPO methodology, core industries contribute 
by a share of 100% to the generation of value added across the 
whole domestic economy. The classification of these industries 
takes account of the four-digit structuring of the NACE codes, 
according to the table below.
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Table 4. The structure of CORE copyright industries in Romania

NACE 
code  Name of activity 

1811 Printing of newspapers 
1812 Other printing n.e.c. 

1813 Pre-press and pre-media services

1814 Binding and related services
1820 Reproduction of recorded media
5811 Book publishing
5812 Publishing of directories and mailing lists
5813 Publishing of newspapers
5814 Publishing of journals and periodicals
5819 Other publishing activities
5821 Publishing of computer games
5829 Other software publishing

5911 Motion picture, video and television programme production 
activities

5912 Motion picture, video and television programme post-
production activities

5913 Motion picture, video and television programme distribution 
activities

5914 Motion picture projection activities

5920 Sound recording and music publishing activities
6010 Radio broadcasting
6020 Television programming and broadcasting activities
6201 Computer programming activities  
6202 Computer consultancy activities
6203 Computer facilities management activities
6311 Data processing, hosting and related activities; web portals
6312 Web portals
6391 News agency activities
7311 Advertising agencies

7312 Media representation

7410 Specialized design activities
7420 Photographic activities

7430 Translation and interpretation activities

9001 Performing arts
9002 Support activities to performing arts
9003 Artistic creation

NACE 
code  Name of activity 

9004 Operation of arts facilities
9101 Library and archives activities
9321 Activities of amusement parks and theme parks
9329 Other amusement and recreation activities
9412 Activities of professional membership organizations

4.2 Interdependent copyright 
industries

Interdependent copyright industries “are industries which 
are engaged in the production, manufacture and sale, and 
renting or leasing of equipment. Their function is wholly or 
primarily to facilitate the creation, production or use of the 
works and other protected subject matter” (WIPO Guide, 2003).

Interdependent copyright industries ensure a functional 
relationship between the copyright product and business 
services, transportation, investment goods, machinery and the 
purchase of production inputs.

According to WIPO classification, a first group of 
interdependent copyright industries comprises manufacturing, 
wholesale and retail sales of TV sets, VCRs, CD players, DVD 
players, cassette players, electronic game equipment and 
other similar equipment; computers and related equipment; 
musical instruments.

Interdependent industries facilitate the use of creative 
materials and products, in their key parts. A second group of 
interdependent copyright industries, which is less dependent 
on creative materials, called partially interdependent 
copyright industries, covers the manufacture, wholesale and 
retail sale (sales, rental and leasing) of photographic and 
cinematographic instruments; photocopiers, blank recording 
materials and paper.

These industries do not exist primarily to perform functions 
related to copyright material, but they contribute to copyright 
use, owing mainly to the multi-purpose facilitation equipment 
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and technological devices that may be used for other purposes 
than for copyright works and other protected subject matter.
Table 5. The structure of Interdependent Copyright 
Industries in Romania

NACE 
code

Name of activity 

1712 Manufacture of paper and paperboard

1723 Manufacture of paper stationery

2059 Manufacture of other chemical products n.e.c

2611 Manufacture of electronic components

2620 Manufacture of computers and peripheral equipment

2630 Manufacture of communication equipment

2640 Manufacture of consumer electronics

2670
Manufacture of optical instruments and photographic 
equipment

2680 Manufacture of magnetic and optical media

2823
Manufacture of office machinery and equipment (except 
computers and peripheral equipment) 

3101 Manufacture of furniture for offices and stores 

3102 Manufacture of office and shop furniture

3109 Manufacture of furniture n.e.c. 

3220 Manufacture of musical instruments

3240 Manufacture of games and toys

3299 Other manufacturing n.e.c.

3313 Repair of electronic and optical equipment

6110 Wired telecommunications activities 

6120 Wireless telecommunications activities

6130 Satellite telecommunications activities

6190 Other telecommunications activities

6209 Other information technology and computer service activities

9524 Repair of furniture and home furnishings

4.3 Partial copyright industries
The group of Partial Copyright Industries covers those 

activities that are related to works and other protected subject 
matter and may involve creation, production and manufacture, 
performance, broadcasting and exhibition, and distribution 
and sales. The catalogue of partial copyright industries 
covers twenty-five branches, as shown in Table 25 below. 
They range from the manufacture of textiles and apparel to 
the manufacture of glass and china. This group also includes 
architecture, engineering, museums and activities of museums, 
conservation of monuments and buildings.

Partial Copyright Industries are categorized as “partial” 
because, though the goods and services they produce may, 
to some extent, be copyright subject matter, they cannot 
qualify as Core Copyright Industries as such. The extent to 
which they are creative industries is quantified by means of 
the copyright factor, which is calculated distinctly by CI groups: 
interdependent, partial and non-dedicated.
Table 6. The structure of Partial Copyright Industries in 
Romania

NACE 
code Name of activity

1320 Weaving of textiles

1391 Manufacture of knitted and crocheted fabrics

1392 Manufacture of made-up textile articles, except apparel

1393 Manufacture of carpets and rugs

1396 Manufacture of other technical and industrial textiles

1399 Manufacture of other textiles n.e.c.

1411 Manufacture of leather clothes

1413 Manufacture of other outerwear

1414 Manufacture of underwear

1419 Manufacture of other wearing apparel and accessories

1431 Manufacture of knitted and crocheted hosiery
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NACE 
code Name of activity

1520 Manufacture of footwear

2312 Shaping and processing of flat glass

2313 Manufacture of hollow glass

2331 Manufacture of ceramic tiles and flags

2341 Manufacture of ceramic household and ornamental articles

2571 Manufacture of cutlery

3211 Minting

3212 Manufacture of jewellery and related articles

7111 Architectural activities

7112 Engineering activities and related technical consultancy

7490 Other professional, scientific and technical activities n.e.c.

7740 Leasing of intellectual property and similar products, except 
copyrighted works

8230 Organisation of conventions and trade shows

8291 Activities of collection agencies and credit bureaus

8299 Other business support service activities n.e.c.. 

9102 Museum activities 

9103 Operation of historical sites and buildings and similar visitor 
attractions

9499 Activities of other membership organisations n.e.c.

4.4 Non-dedicated Copyright 
Industries

Non-dedicated copyright industries include those NACE 
codes where a portion of the activities are related to facilitating  
broadcast communication and distribution or to the sale of 
copyright works and other protected subject matter. They 
cover general transportation, wholesale and retail, telephone 
communications and internet. These industries are generally 
referring to business services and spillover effects, which is why 
only a portion of their activities are linked  to core copyright 
industries.

Table 7. The structure of Non-dedicated Copyright Industries 
in Romania

NACE 
Code Name of activity

3312 Repair of machinery

4611-4690 Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 

4711-4799 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

4910-4950 Land transport and transport via pipelines

5010-5030 Water transport

5040-5122 Inland freight water transport

5210-5299 Warehousing and support activities for transportation

5310-5320 Postal and courier activities

7733 Renting and leasing of office machinery and equipment 
(including computers)

9511 Repair of computers and peripheral equipment

4.5 Copyright Factor
The methodology used in this paper follows the guidelines 

established by WIPO Guide on Surveying the Economic 
Contribution of the Copyright Industries (2003). A major 
concern of this type of research methodology is to establish 
the portion of copyright-related components of an industry, 
production or service. As we said before, the contribution 
of the Core CI accounts for 100%. Each of the other three 
categories has a certain weight that needs to be calculated 
as well. The weighting consists, in fact, of establishing the so-
called copyright factor for adjusting the gross values obtained.

The procedure for inputting the copyright factor combines 
several approaches or techniques and involves the following 
steps:

• Review  of  the components that make up each 
sector and the scale of activity associated with each 
component;

• Consider the rates / weights used by the previous 
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national studies or by comparable research carried 
out elsewhere;

• Consult with representatives of the industries 
concerned (interviews and questionnaires).

Given the methodological considerations described 
above, this research study has decided that the most feasible 
approach is to employ the copyright factors used by the study 
“Economic Contribution of Copyright Industries in Romania”, 
referred to in section 3.1 - National Studies.

These factors are shown in the following table.
Table 8. Copyright factors

 
CORE  

CI
Interdependent  

CI
Partial 

CI
Non-dedicated  

CI

Copyright 
Factor 1,00 0,17 0,09 0,01

Source: “Economic Contribution of Copyright Industries to the National 
Economy in the period 2006-2009”, 2010

4.6 External factors of influence
The external factors of influence taken into calculation are:

 ¾ International Property Rights Index (IPRI)

 ¾ Index of Economic Freedom

 ¾ Global Competitiveness Index

 ¾ Global Innovation Index

 ¾ Research and Development

4.6.1 International Property Rights Index

The International Property Rights Index is calculated annually 
by Americans for Tax Reform’s Property Rights Alliance. This 
index provides a ranking of countries around the world and 
focuses on three areas: legal and political environment, physical 
property rights and intellectual property rights.

For Romania, the IPRI remained unchanged in 2014, with a 
score of 5.3. The IPRI score has not changed since 2012, and 
in 2014 Romania’s IPRI rank stood at 50 at global level and at 
7 in Central / Eastern Europe and Central Asia.

Chart 4. IPRI score in Romania

Source: International Property Rights Index webpage www.
internationalpropertyrightsindex.org

4.6.2 Index of Economic Freedom 

The Index of Economic Freedom is an annual index and 
ranking created by The Heritage Foundation and The Wall 
Street Journal in 1995 to measure the degree of economic 
freedom in the world’s nations. The creators of this index 
took an approach similar to Adam Smith’s in “The Wealth of 
Nations”, that  “basic institutions that protect the liberty of 
individuals to pursue their own economic interests result in 
greater prosperity for the larger society”2.

The Index’s 2008 definition of economic freedom is “the 
highest form of economic freedom provides an absolute right 
of property ownership, fully realized freedoms of movement 
for labour, capital, and goods, and an absolute absence of 
coercion or constraint of economic liberty beyond the extent 
necessary for citizens to protect and maintain liberty itself”3. 

2  The Heritage Foundation.

3  The Heritage Foundation.
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The index scores nations on the following ten factors of 
economic freedom:

 ¾ Business freedom;
 ¾ Trade freedom;
 ¾ Monetary freedom;
 ¾ Government Size/Spending;
 ¾ Fiscal Freedom;
 ¾ Property Rights;
 ¾ Investment Freedom;
 ¾ Financial Freedom;

 ¾ Freedom from Corruption;
 ¾ Labour Freedom.

In 2015, the index of economic freedom for Romania 
is 66.6, with the country occupying the 57th position in the 
world. This score is 1.1 points above the 2014 score,  reflecting 
improvements made by Romania in terms of freedom from 
corruption, labour freedom and government spending, which 
counterbalance the decline in business freedom. Romania 
ranks 27th out of 43 countries in Europe and its overall score is 
higher than the world average. The evolution of this indicator 
is reflected in the following chart.

Chart 5. Evolution of the Index of Economic Freedom in Romania

Source: The Heritage Foundation
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With a steady growth over the past five years, Romania is 
on the growing trend recorded across Eastern Europe. Since 
2011, Romania’s economic freedom has improved by nearly 
2.0 points. Advances in six of the ten economic freedoms 
include impressive progresses made in abating corruption 
and weakening of labour laws. In  2015 Romania achieves the 
highest score in terms of the index of economic freedom.

4.6.3 Global Competitiveness Index

This index was developed and is calculated by the World 
Economic Forum. It assesses the competitiveness of 144 
national economies, providing insight into their productivity 
and prosperity factors. The World Economic Forum defines 
competitiveness as “the set of institutions, policies, and factors 
that determine the level of productivity of an economy, which 
in turn sets the level of prosperity that the country can earn.”

According to the Global Competitiveness Report 2014-2015, 
in 2015 Romania ranks 59 out of 144 nations, maintaining on 
the same position as in 2014. According to the report, national 
economies go through three stages of development and two 
periods of transition from one stage to another:

 ¾ Stage 1: factor driven economies;

 ¾ Transition from Stage 1 to Stage 2;

 ¾ Stage 2: efficiency driven economies;

 ¾ Transition from Stage 2 to Stage 3;

 ¾ Stage 3: innovation driven economies.
According to the Report, Romania is in the Stage 2 of 

development: efficiency driven economies.

4.6.4 Global Innovation Index 

This index was developed in partnerships by Johnson Cornell 
University, INSEAD-Business School for the World și WIPO. 
Recognizing the key role of innovation as a driver of economic 
growth and prosperity, and the need for a broad horizontal 

vision of innovation applicable to developed and emerging 
economies, the global innovation index includes indicators 
that go beyond the traditional measures of innovation (such as 
the level of research and development). In fact, this index is a 
highly complex one, covering 143 economies around the world 
and using 81 indicators to evaluate their innovation capacities 
and measurable outputs.

The Global Innovation Index is based on the following seven 
major pillars:

1. Institutions;
2. Human capital and research;
3. Infrastructure;
4. Market sophistication;
5. Business sophistication
6. Knowledge and technology outputs;
7. Creative outputs;
According to the GII ranking, Romania ranks 55, which 

represents a low position compared to the other countries in 
Europe. Switzerland ranks first, followed by Great Britain and 
Sweden. Hungary ranks 35, Poland 45 and the Czech Republic 26.

4.6.5 Research and Development Index

The creative industries of a country depend to a significant 
extent on its research and development capacity. R&D 
covers both the expenditure in this field and the number of 
researchers and research facilities. The results of the R&D 
activity can be taken forward in the production of copyright 
goods and services.

The chapter dedicated to research and development by the 
2012 WIPO study comprises data provided by the World Bank. 
According to the said study, the expenditure on research and 
development represents current and capital spending (public 
and private) on creative work “undertaken on a systematic 
basis in order to increase the stock of knowledge, including 
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knowledge related to human culture and society, and the use 
of this stock of knowledge to devise new applications.”

According to the World Bank, Romania spends about 1% 
of the GDP on research and development, which accounts for 

an extremely low amount.This study will correlate copyright 
contributions to the GDP of Romania, using the indicators 
described above, so as to identify the way these indicators 
are influencing the outputs.

5. Results of the Application of the Key Economic 
Indicators 

This chapter will look at the key economic indicators, to 
measure the contribution of the cultural and creative sectors 
to the national economy. We will review both the global 
synthetic indicators (such as turnover, number of employees 
or gross profit) and a number of analytical indicators 
showing effectiveness of these sectors (labour productivity or 
profitability). The chapter will analyse these indicators in their 
dynamic evolution.

At the same time, this chapter describes the evolution and 
structure of the number of enterprises operating in the cultural 
and creative sectors.

Following this analysis, some conclusions will be drawn 
about the evolution of the CCS in the private sector during 
the period 2011-2015, while also establishing whether the 
CCSs have enjoyed a favourable economic environment 
and managed to perform within it. The analysis made in this 
chapter also serves to assess whether the sectors concerned 
are attractive to prospective private investors or to allocation 
of public funds.

5.1 Number of enterprises and 
their dynamics

The total number of companies have recorded a substantial 
growth during the period 2011-2015, i.e. from about 42,000 in 
2011 to nearly 61,000 in 2015 (up by about 45%).

Chart 6. Evolution of the number of companies

Source: data processed from List of Companies (www.listafirme.ro)

The increase has occurred both across CCS as a whole and 
in each and every subsector. The largest number of companies 
is recorded in the Software, IT and electronic games subsector, 
where the number of companies has reached to 12,705 by 
2015.  The Cultural Heritage domain shows the smallest 
number of companies, due to the fact that most of the activity 
of this subsector is carried out by the public, not the private 
sector. Most of the companies in this subsector are involved 
in managing monuments, historic buildings and other tourist 
facilities.
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Regarding the Art Crafts subsector, note should be made 
that, out of the total number of companies registered with 
the NACE codes specified for this category of businesses, only 
9% were taken into calculation, according to the copyright 
factor mentioned in the chapter on methodology. Of course, 
this is only an approximation, because it is extremely difficult 
to identify precisely what percentage of these companies is 
engaged in Art crafts or what share of their overall activity is 
actually allocated to this subsector. However, the 9% share 
may be regarded as a prudent estimation and, whatever the 
share we may consider in the calculation, the figures clearly 
indicate an upward trend, i.e. an increase by about 42% in 
2015 compared to 2011.
Table 9. Evolution in the number of companies and their 
structure by subsectors

Subsector 2011 2012 2013 2014 2015
Archive and libraries 180 226 269 317 374
Books and press 4.466 4.849 5.184 5.438 5.557
Visual arts 4.522 5.039 5.512 6.103 6.756
Performing arts 3.110 3.687 4.276 4.873 5.848
Audiovisual and 
multimedia 3.212 3.553 3.899 4.232 4.538

Software, IT, games 7.822 8.835 9.914 11.145 12.705
Architecture 3.419 3.686 3.792 3.983 4.127
Advertising 4.874 5.511 6.119 6.692 7.095
Cultural heritage 60 63 64 64 62
Art crafts 7.813 8.734 9.600 10.384 11.127
Research-development 520 631 653 704 759

TOTAL 42.009 46.826 51.295 55.949 60.963

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

The chart below confirms the excellent dynamics of the 
number of CCS companies, i.e. a constant annual increase, 
reaching to 145.1% in 2015 compared with 2011. The increase 
has been a gradual one, accounting for about 10% each year. 
All subsectors have experienced growth in the timeframe 
analysed and have contributed to the overall   ascending trend.

Chart 7. Evolution of the number of companies vs. 2011

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

Obviously, some subsectors have seen a higher growth 
compared to CCS average.  This is the case, for example, of 
the companies active in the Archives and libraries subsector, 
which have recorded an increase of 207.8% in 2015 compared 
to 2011. This excellent result is largely explained by the 
emergence of companies in the document archiving domain 
(including electronic filing). Performing Arts follow suit in the 
ranking, with a growth of 188%. Much of this ascending trend 
has been driven by the significant increase in the number of 
performances, exhibitions, fairs and recreational activities. 
Finally, a substantial increase is also recorded in the IT domain, 
i.e. 162.4%, which is yet another proof of the high degree of 
attractiveness of this sector for private investors in Romania.

In contrast, achievements in Cultural Heritage have been 
modest, with an increase of only 103.3% in 2015 compared 
to 2011, due obviously to the subsector’s being dominated by 
the public sector, which is not covered by the database used 
for this study.
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Chart 8. Evolution of the number of companies  
by fast-growing subsectors

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

All in all, there is a clear indication that cultural and creative 
sectors are generating private enterprises that have the 
potential to create jobs and drive economic growth (a fact 
we will deal with in more detail in the next subsections). These 
sectors are not only a source of public culture and education, 
but they are obviously a driver of economic growth at country 
level.

From this point of view, it is useful to analyze the structure 
of the CCS companies in terms of their size, namely:

• Microenterprises: enterprises with less than 9 employees 
or a turnover of less than or equal to 2 MEUR;

• Small-size enterprises: enterprises with 10-49 employees 
or a turnover of less than or equal to 10MEUR;

• Medium-size enterprises: enterprises with 50-249 
employees or a turnover of less than or equal to 
50MEUR;

• Large-size enterprises: enterprises with at least 250 
employees and a turnover of more than 50MEUR.

According to the data analyzed, out of the approximately 
59,000 companies recorded in 2015, 99% are SMEs (small and 
medium enterprises), most of which are micro-enterprises, 
which account for 91% of the total. The number of large-
size enterprises is very small (only 183 in total, in 2015) and 
consists predominantly of IT companies, where there are large 
investments of both foreign and domestic capital. The large 
share of SMEs demonstrates that CCSs are a good opportunity 
for starting up small, market niche-oriented enterprises, based 
mainly on creative activities.
Table 10. The structure of CCS companies by size 

Subsector MICRO SMALL MEDIUM LARGE TOTAL

Archive and libraries 344 28 2 0 374

Books and press 4.973 496 83 5 5.557
Visual arts 6.441 294 20 1 6.756
Performing arts 5.715 121 12 0 5.848
Audiovisual and 
multimedia 4.298 198 33 9 4.538

Software, IT, games 11.673 803 181 48 12.705
Architecture 4.011 111 5 0 4.127
Advertising 6.714 341 34 6 7.095
Cultural heritage 50 10 2 0 62
Art crafts 9.013 1.466 538 110 11.127
Research-development 665 62 28 4 759

TOTAL 53.897 3.930 938 183 58.948

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)
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From the evolution point of view, it is obvious that SMEs 

follow the same trend as the total number of companies, 
judging by their overwhelming share out of the total number of 
enterprises. A revealing example is that of the microenterprises 
active in the Archives and libraries domain, whose number has 
virtually doubled in the timeframe under consideration (344 
microenterprises in 2015, compared to 169 in 2011). In the 
field of Performing Arts, the number of microenterprises has 
increased from 3,009 in 2011 to 5,715 in 2015, which mirrors 
the spectacular growth of this domain.

The importance of SMEs in the cultural and creative sectors 
is recognized and highlighted by the European Commission, 
which, on 30 June 2016, announced the launching, jointly with 
the European Investment Fund, of a new Cultural and Creative 
Sector Guarantee Facility, worth 121MEUR.4  This facility 
will support more than 10, 000 SMEs operating in various 
sectors such as film, television, animation, video games and 
multimedia, music, literature, architecture etc.

5.2 Turnover
Turnover has been constantly on the rise in the period 

considered, going up from 29,8 million Lei in 2011 to 41,5 
million Lei in 2015, i.e. an increase of 39.5%, which fully 
demonstrates the expansion of the cultural and creative 
sectors. The growth has been recorded in each of the years 
of the study period, with no decline in any of the forecast 
year, which indicates a nationwide increase in the demand for 
cultural and creative goods and services. This growing demand 
may be attributed to the increase recorded in household 
consumption, and  in particular to the emancipation and the 
higher income of the population, coupled with an increase 
in exports of cultural and creative goods and services. This 
section will look at the growth in population income and its 
correlation with the evolution of the turnover, while the export 
demand will be dealt with in the next chapter.
4 According to the communication of the European Investment Bank, published 

on its official website http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/
news/2016/cultural_creative_sectors_guarantee_facility.htm 

Chart 9. CCS Turnover

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

In terms of turnover share by subsectors, IT is by far the 
best performing subsector, accounting for a healthy share of 
41%. Book and Press (13%), Advertising (13%) and Audiovisual 
and Multimedia (11%) are also showing good results. The 
Book and Press sector has grown owing also to the increase 
in export demand for these goods, an issue we will elaborate 
on in the next chapter of this Report. However, IT sector shows 
a growing trend both in absolute and in relative figures. Thus, 
in 2011 the turnover of this sector increased from 8,500 million 
Lei to 16,800 million Lei.  The share of IT turnover out of the 
total CCS turnover has grown from 28.7% to 41%. This has 
led to the decrease in the turnover share of the other sectors 
out of total turnover. For example, in 2011 Advertising had a 
share of 28% and Book and Press accounted for 16% of total 
turnover.
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Chart 10. Share of turnover by subsectors

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

5.2.1 Turnover concentration in CCS

This analysis is intended to determine whether certain 
sectors occupy a very large share of the total turnover or 
whether the turnover is relatively uniformly distributed across 
CCS. For this purpose, the following two rates are used:

 ¾ CR4 - concentration rate 4, i.e. the share of the 
first 4 NACE codes of the total;

 ¾ CR 8 - concentration rate 8, i.e. the share of the 
first 8 NACE codes of the total

Although this type of analysis is typically performed to 
determine the monopolistic tendencies in some industries, in 
this case it serves to identify whether one sector or another 
is dominantly contributing to the creation of turnover. If that 
were the case, it would be a sign of vulnerability because, if a 
certain field or subsector experienced a massive regression, 

then the overall CCS turnover would be adversely affected and 
these sectors would be likely to undergo a dangerous decline.

This analysis was conducted for the years 2011 and 2015, 
to capture the evolution in time of the concentration rates 
mentioned above. In 2011, CR4 is 50.7%, with a relative 
balance across the related NACE codes. Each of the activities 
falling under the first three NACE codes under consideration 
accounts for somewhere between 12.2% and 15.8%. The 
CR 8 rate is 67.4%, which is why we may say that there is 
some amount of competition among the various domains in 
generating turnover for the year 2011.

As regards the CCS subsectors, the table below reveals a 
variety of activities, with five CCS subsectors out of the total 
of eight NACE codes. We may therefore say that the situation 
is balanced from this point of view.
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Table 11. Turnover concentration, 2011

NACE Domain CCS  
category

Turnover
(thousand 

Lei)

6201 Computer programming 
activities IT 4.724.115

7311 Advertising agencies Advertising 4.540.410

4778 Other retail sale of new goods 
in specialised stores Visual arts 3.639.348

1812 Other printing
Audiovisual 

and 
multimedia

2.205.018

CR 4 50,7%

6202 Computer consultancy activities IT 1.812.578

6020 Television programming and 
broadcasting activities

Audiovisual 
and 

multimedia
1.104.651

5829 Other software publishing IT 1.042.800

6209 Other information technology 
and computer service activities

Audiovizual și 
media 1.022.957

CR 8 67,4%

TOTAL CA 2011   29.805.006

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

The next table shows the results for the year 2015. Data 
in the table show a few changes in the structure of the two 
concentration rates. Thus, CR4 rate acquires one more 
NACE code in the IT category, and the NACE code Book and 
Publishing falls now under the CR 8 rate.

Another thing worth mentioning is the distancing of the 
NACE code 6201 from the other codes. Thus, while in 2011 its 
share of the total was 15.8%, in 2015 it reaches to 23.1%. In 
fact, the first three NACE codes in 2015 account for between 
8.9% and 23.1%, which is a significantly high difference 
compared to 2011.

At the same time, IT acquires a larger share of the total 
eight NACE codes, with an increase from 25.4% in 2011 to 
36.6% in 2015.

By and large, however, there are no dramatic changes in 
2015 versus 2011 in terms of the composition of the two rates. 
The structure of the two rates is still comprising the same NACE 
codes, even if one NACE code in the IT group has migrated 
from CR8 in 2001 to CR4 in 2015. All the eight NACE codes can 
be found in the composition CR 8 in both study years. Another 
fact worth mentioning is that Advertising agencies occupy the 
2nd place in 2011 and in 2015.
Table 12. Turnover concentration, 2015

NACE 
CODES Domain CCS category

Turnover
(thousand 

Lei)

6201 Computer programming 
activities IT 9.604.518

7311 Advertising agencies Advertising 4.887.642

6202 Computer consultancy activities IT 3.701.054

4778 Other retail sale of new goods in 
specialised stores Visual arts 3.083.657

CR 4 51,2%

1812 Other printing Books and 
press 2.703.561

5829 Other software publishing IT 1.935.794

6209 Other information technology 
and computer service activities

Audiovisual 
and 

multimedia
1.443.434

6020 Television programming and 
broadcasting activities

Audiovisual 
and 

multimedia
1.417.122

CR 8 69,2%

TOTAL CA 2015   41.591.972

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)
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5.2.2 CCS ranking by turnover

The turnover-based ranking identifies the top 15 CCS 
subsectors by their turnover. At the same time, it provides a 
comparison versus the results reported by the study “Creative 
Industries and their Growth Potential in Romania and in 
Europe”, conducted for the European Institute in Romania 
by Valentin Cojanu, Drago  Pîslaru and Elena Botezatu, 
where the author analysed the weight and dynamics of the 
CCS over the period 2009-2014. Thus, in the hierarchy of the 
aforementioned NACE codes, the top position was occupied in 
2014 by the domain Computer programming activities, with a 
turnover of 8,060 million Lei, and  the 15th place was occupied 
by Publishing of journals and periodicals, with a turnover of 
342 million Lei.

At the time of the writing of the aforementioned study, the 
authors did not have at their disposal the financial data for 
the year 2015, which is why this Report covers this gap and 
provides also a comparative analysis between the 2015 data 
and the data contained in the 2014 study.

The chart below reveals some differences in 2015 versus 
the results reported in the 2014 study specified above. Firstly, 
there are four NACE codes that are not present in the hierarchy 
reported in the study conducted by Cojanu et al. This is due to 
differences in methodology and approach. Thus, two of the 
four NACE codes cover trade and the other two relate to other 
educational activities and to research and development, which 
were not covered by the EIR study.

Chart 11. Top 15 CCS subsectors in 2015  
(turnover in thousand Lei)

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)
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Despite these differences, one can see that the hierarchy 
remains largely the same. The first three places are occupied 
by Computer programming activities, Advertising agencies 
and Computer consultancy activities. The ranking then differs, 
because of the four new NACE codes considered in this study. 
Another significant fact is the increase in turnover in 2015 
versus 2014. To highlight this aspect better, we have prepared 
a comparative table of the values of the NACE codes that are 
common in the ranking in both studies.
Table 13. Changes in turnover in 2015 versus 2014

SUBSECTOR 
2014  T/O
(thousand 

Lei)

 2015 T/O 
(thousand 

Lei)

%  
change

6201 - Computer programming 
activities 8.060.267 9.604.518 19,2%

7311 – Advertising agencies 4.426.309 4.887.642 10,4%

6202 - Computer consultancy 
activities 3.445.623 3.701.054 7,4%

1812 - Other printing 2.809.382 2.703.561 -3,8%

5829 - Other software 
publishing 1.765.526 1.935.794 9,6%

6209 - Other information 
technology and 
computer service 
activities

1.485.798 1.443.434 -2,9%

6020 - Television programming 
and broadcasting 
activities

1.320.285 1.417.122 7,3%

7111 - Architectural activities 888.228 999.750 12,6%

5911 - Motion picture, video and 
television programme 
production activities

753.470 646.367 -14,2%

4762 - Retail sale of newspapers 
and stationery in 
specialised stores

651.152 617.857 -5,1%

5811 - Book publishing 522.445 545.640 4,4%
Source: “Creative Industries: the Development Potential in Romania and at 

European level”5, data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

5  “Creative Industries: The Development Potential in Romania and at European 
level”, a study conducted for the European Institute of Romania by Valentin 
Cojanu, Dragoș Pîslaru and Elena Botezatu

5.2.3 Turnover distribution by development 
regions

An analysis by economic development regions has also 
been carried out, which has revealed the existence of a 
massive concentration of the CCS in the Bucharest-Ilfov region, 
accounting for over 60% of total turnover. Comparatively, the 
difference between this and the other regions is huge. In fact, 
except for the North-West region, with a share of 11.6% of 
total turnover, none of the regions has managed to exceed 
or, at least, come close to the threshold of 10% of the overall 
CCS turnover.
Table 14. Turnover distribution by development regions

Region Turnover (thousand lei) Weight

Bucharest-Ilfov 25.372.935 61,0%

Centre 2.861.519 6,9%

North-East 2.108.814 5,1%

North-West 4.835.701 11,6%

South Muntenia 1.813.438 4,4%

South-East 1.281.290 3,1%

South-West 1.464.193 3,5%

West 1.854.082 4,5%

Total 41.591.972 100,0%
Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

Regarding turnover composition in the Bucharest-Ilfov 
region, the best performing subsectors are:

• 1812 – Other printing: 1,701,992 thousand Lei;

• 5829 – Other software publishing: 1,397,558 thousand Lei;

• 6020 – Television programming and broadcasting 
activities: 1,172,761 thousand Lei;

• 6201 – Computer programming activities: 5,821,840 
thousand Lei;
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• 6202 – Computer consultancy activities: 3,005,974 
thousand Lei;

• 7311 – Advertising agencies: 3,970,660 thousand Lei,
The six subsectors listed above account virtually for 41% of 

total CCS turnover, which explains this massive concentration 
of the creative industries in the Bucharest-Ilfov region. Another 
fact worth noting is that, for example, Computer programming 
activities represent 60% of the total turnover of this subsector. 
An even more revealing case is that of the Advertising 
agencies subsector, which accounts for 80% of the subsector’s 
total turnover in Bucharest-Ilfov region alone.

Chart 12. Turnover distribution by regions in 2015

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

Considering the results described above, it is clear that 
the growth of the CCS in the other 7 development regions 
must necessarily be encouraged. From this point of view, the 
initiative of the Regional Operational Programme 2014-2020 to 
stimulate investment in cultural and creative industries is more 
than welcome. At the time of the drafting of  this Report, CCIs 
occupy, according to the consultative version of the Applicant’s 
Guide, the second position in terms of investment priority (out 
of a total of three positions). This is the first time when CCIs are 
separated from other traditional industries in Romania, such 

as tourism, which ranks third in terms of investment priorities.
The ROP 2014-2020 Axis 2, which is dedicated to 

investments made by SMEs, is totally excluding the Bucharest-
Ilfov region from the list of priority investments, on account of 
the region’s already substantial growth. As such, it creates the 
conditions for the CCS enterprises in the other development 
regions to apply for projects funded from grants and thereby 
to reduce their huge gap versus the Bucharest-Ilfov.

5.2.4 Analysis of turnover in relation to the 
evolution in population income and expenditure 

One of the possible factors that has influenced the rise 
in turnover in CCIs is the  increase in household incomes, 
accompanied by a change in the consumption structure. More 
specifically, in this report we have looked at the evolution of 
the household income during 2011-2015, to identify whether 
there has been an increase in the population’s spending on 
culture and recreation.

For this purpose, we have resorted to the data published by 
the National Institute of Statistics (NIS) regarding household 
income and expenditure and the structure of such expenditure. 
Data were extracted from the press releases of the NIS, namely 
the press release for the first quarter of 2011 and the press 
release for the fourth quarter of 2015, available on the official 
website of the institute, at www.insse.ro

Income and expenses of the population in the first 
quarter of 2011 

According to the NIS official data, the total monthly average 
income accounted for 2,318 lei / household or 804 lei / person. 
Wage income and income from self-employment represent 
50.2% of the total. Obviously, there are differences between 
urban and rural areas. Thus, the total average income in urban 
areas was 25.9% higher than those of rural households.

Total household expenditure in the year quarter considered 
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accounted to 2,098 lei / month / household or 728 lei / month 
/ person. The largest share was allocated to consumption 
expenditures (71.6%), while investment accounted for only 
0.4% of the total. Obviously, there are differences by area of   
residence, with the average monthly expenditure being 471 lei 
/ household higher in urban than in rural areas.

As for the consumption structure, the highest share of 
expenditure is allocated to food products and soft drinks 
(42.0%), followed distantly by expenditure on House, 

utilities and other fuels (18.6%). The share of expenditures 
on recreation and culture stood at 3.3%. Households have 
allocated more money to this category than to Hotels, cafes 
and restaurants (1.2%) and to Education (0.7%). At the same 
time, spending on recreation and culture is significantly close 
to the spending on Furniture, household equipment and 
maintenance (3.8%).

Resident population as at 1 January 2011 was 20.2 million 
people, according to NIS.

Chart 13. Structure of household expenditure in the first quarter of 2001

Source: National Institute of Statistics 

Population incomes and expenditure in the fourth 
quarter of 2015

According to NIS data as reported in its official press 
release, total monthly average income amounted to 2,862 lei 

/ household or 1,079 lei / person. This represents an increase 
in nominal terms of 544 lei / household / month or  275  lei 
/ person / month compared with the first quarter of 2011. 
The share of wage income and income from self-employment 
out of total revenues also increased, reaching to 59.3% of 



108   Results of the Application of the Key Economic Indicators  

the total. Obviously, the differences between urban and rural 
areas remained unchanged during this period, too. Thus, the 
total average income in urban areas was 38.4% higher than 
those of rural households. Overall, we can say that there was 
an increase in the population income in the fourth quarter of 
2015 compared to the first quarter of 2011.

Total household expenditure in this quarter was 2,537 lei 
/ month / household or 956 lei / month / person. The largest 
share was again represented by consumption expenditures 
(71.3%), while investments were allocated only 0.3% of the 
total. This period, too, shows differences by place of   residence, 
with the average monthly expenditure being higher by 276.1 
lei / person urban versus rural areas.

From the point of view of the consumption structure, in the 
fourth quarter of the year 2015 the largest share of the total 

expenditure was again allocated to Food products and soft 
drinks (36.8%) followed at a great distance by the expenditure 
on Housing, utilities and other fuels (18.3%). The share of 
expenditures on recreation and culture accounted for 3.6%. 
Households allocated more money to recreation and culture 
than to Hotels, cafes and restaurants (1.7%) and to Education 
(0.5%). A substantial change was the decline in the share of 
expenditure allocated to food products and soft drinks, namely 
from 42.0% in the first quarter of 2011 to 36.8% in the fourth 
quarter of 2015. The redistribution was relatively uniform 
across the other categories.

Resident population as at 1 January 2015 the population 
was 19.87 million people, according to NIS data, down by 0.33 
million compared to 2011.

Chart 14. Structure of household expenditure in the fourth quarter of 2015

Source: National Institute of Statistics 
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The data presented above show an increase in the share 
of expenditure on culture and recreation in 2015 compared 
to 2011, driven by the increase in household income. This 
is perhaps explained both by an emancipation of the 
consumption (which is best illustrated by the sharp decrease by 
5.2% of the spending on food products and soft drinks) and by 
the gradual growth and diversification of the market supply of 
cultural and recreational goods and services. This latter factor 
is demonstrated by the increase by over 47% in the number of 
CCS enterprises.

Based on NIS data, a calculation has been made of the 
increase in the share of household spending dedicated to 
recreation and culture. The calculation shows that, though the 
resident population fell by 1.6% in 2015 compared to 2011, the 
growth in household income and in the share of expenditure 
on recreation and culture has led to a substantial increase in 
the budget allocated by the population to this kind of goods 
and services. Calculations indicate an increase of nearly 2.4 
billion Lei. Although the increase from 3.3% to 3.6% in the 
share of household expenditure on CCS products and services 
may seem rather small, it accounts, in fact, in relative terms, for 
an increase of 9.1% in the period analysed. And this applies to 
an increase by 29.2% in total household expenditure.
Table 15. Calculation of household expenditure on 
recreation and culture

Indicators 2011 2015 % 
change

Population (thousand inhabitants) 20,20 19,87 -1,6%
Population income (Lei/person/month) 804 1.079 34,2%
Total annual income (thousand Lei) 194.889.600 257.276.760 32,0%
Household expenditure (Lei/person/month 728 956 31,3%
Total annual expenditure (thousand Lei) 176.467.200 227.948.640 29,2%
% allocated to recreation and culture 3,3% 3,6% 9,1%
TOTAL ANNUAL EXPENDITURE ON 
RECREATION AND CULTURE (THOUSAND LEI) 5.823.418 8.206.151 40,9%

INCREASE IN ANNUAL EXPENDITURE ON 
RECREATION AND CULTURE (THOUSAND LEI) 2.382.733 

 Source: NIS data processing

The increase in household expenditure on recreational and 
cultural goods and services from 5,823 million Lei in 2011 to 8,206 
million Lei in 2015 (up by 40.9%) demonstrates that these goods 
and services are an important growth factor, which has driven 
the increase in overall CCS turnover by 11,756 million Lei in the 
period. Although the NIS methodology differs the methodology 
employed in this study (e.g. IT activities are not included in the 
recreation and culture category), we may nevertheless speak of 
a substantial increase in consumer demand during this period, 
with a strong and positive impact on the CCS as a whole.

5.3 Net Profit
The profit made by the CCI has also seen a positive trend in 

the period under consideration, from 1,144 million Lei to 3,638 
million Lei, representing an increase of over three times, which 
indicates the outstanding performance of these industries. 
The net profit increase recorded in 2015 is noteworthy, with 
the profit growth exceeding by far the increase in turnover. 
Thus, the comparison between the year 2014 vs. the year 2015 
shows a 1.09 times increase in turnover versus a 1.79 times 
increase in CCS net profit.

Chart 15. CCS profit (thousand Lei)

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

The growing trend in CCS net profit is illustrated in the chart 
below. In 2012, there was a decline in CCS profit, followed by 
an upward trend as of 2013.
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Chart 16. Annual dynamics of CCS profit

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

The contribution of CCS subsectors to the net profit shows, 
as in the case of CCS turnover, that the IT sector has had the 
largest share of contribution to overall CCS profit over the entire 
2011-2015 study period. Moreover, in 2012, when the CCS 
profits declined compared with 2011 SCC, the IT sector actually 
recorded a profit increase.  The data in the Table below also 
reveal that there are three subsectors experiencing profit losses 
over the period 2011-2013, and these are: Performing Arts, 
Visual Arts and Audiovisual and Multimedia. In 2014, Performing 
Arts subsector starts making profits, whereas the other two 
subsectors are still on a downward trend in terms of profit-
making. As of 2015, all the 11 subsectors are making profits.
Table 16. CCS profit distribution by subsectors

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015
Archives and 
libraries 51.528 45.431 50.499 51.983 88.078

Cultural heritage 10.548 11.526 12.821 17.511 18.559

Art crafts 47.819 43.788 47.216 68.182 80.365

Performing arts -8.198 -6.329 -2.604 11.553 95.456

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015

Architecture 57.983 46.970 45.802 111.286 153.679

Books and press 132.925 64.956 163.449 296.291 382.973

Visual arts -74.708 -129.469 -8.326 -76.685 192.710

Audiovisual 
&multimedia -30.282 -91.648 -78.935 -7.546 243.037

Advertising 194.755 118.887 230.739 245.497 432.637

IT 728.487 849.229 970.262 1.274.031 1.878.930

Research 33.884 27.655 36.527 35.676 72.219

TOTAL 1.144.739 980.997 1.467.450 2.027.780 3.638.643

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

Regarding the structure of the three loss-making subsectors, 
the situation differs from  one subsector to another. As such, 
not all activities under the NACE codes performed badly, with 
some even succeeding to make profits. Below is a description 
of the results for 2012, which was the year recording the 
sharpest decline in CCS net result.

With respect to performing arts, for example, there are 
differences between artistic performance and leisure activities. 
As a matter of fact, artistic creation and performance subsector 
succeeded to made profits in 2012. The loss-making activities 
were the operation of arts facilities and the recreational 
activities.
Table 17. Profit structure by Performing arts activities

Subsector – PERFORMING ARTS Profit 
(thousand Lei)

7430 - Translation and interpretation activities 15.179 
9001 - Performing arts 6.188 
9002 - Support activities to performing arts 1.391 
9003 - Artistic creation 11.409 
9004 - Operation of arts facilities -5.693 
9321 - Activities of amusement parks and theme parks -5.617 
9329 Other amusement and recreation activities -29.366 
9412 - Activities of professional membership 

organisations 180 

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)
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If the visual arts domain,  there is one activity of a 
particularly high impact, namely Other retail sale of new goods 
in specialised stores, which is not a core, but rather a support 
activity in this category. It is to be noted that Specialized design 
activities made  profit in 2012 and that the profit gained from 
these activities exceeded the losses recorded by Photographic 
activities and Sports and recreation education.
Table 18. Profit structure by Visual Arts activities 

Subsector – VISUAL ARTS Profit 
(thousand Lei)

4778 - Other retail sale of new goods in specialised 
stores -135.647 

7410 - Specialized design activities 9.250 

7420 - Photographic activities -2.849 

8552 - Sports and recreation education -224 

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

In the case of Audiovisual and Multimedia, the situation is 
different, however. Here, the biggest losses are recorded by 
the Television programming and broadcasting activities, with 
an important contribution made in this regard by a number 
of national media trusts. Not only the television broadcasting 
suffered losses, but the production activities (-25,576 thousand 
Lei). In contrast, motion picture projection activities and motion 
picture video and television programme distribution activities 
and sound recording activities made profits in 2012.

Within this group of activities, the largest profit was 
recorded by Other information technology and computer 
service activities (86,322 thousand Lei), with much better 
results than the rest of NACE activities in this group. One 
explanation is that these activities, although falling under 
the Audiovisual and Multimedia domain, they are, in fact, IT 
activities, which show the best performance of all the activities 
in the cultural and creative sector.

Chart 17. Net result of Audiovisual and  
Multimedia subsector in 2012

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)
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In terms of CCS profit structure, the most important 
subsector is again IT subsector, which accounts for 51.6% 
of the total, representing over 1.8 billion Lei, followed by 
Advertising (11.9%) and Books and Press (10.5%).The other 
sub-sectors lag far behind, none of them managing to reach 
the 10% threshold. This is due, among other things, to the 
abovementioned three subsectors: Performing arts, Visual 
arts and Audiovisual and Multimedia, which, in spite of 
their becoming profit-making activities in 2015, could not  
possibly catch up and narrow, in the span of just one year, 

the profitability gap they recorded in the first four years of 
the study period.

However, Visual Arts and Audiovisual and Multimedia show a 
remarkable revival, with the profit in each of these two subsectors 
managing to exceed that of Architecture, which has made profits 
every year over the period 2011-2015. It is important to monitor 
the evolution of this domain in the future, to see whether its 
revival recorded in this year was merely incidental or whether 
Visual Arts and Audiovisual and Multimedia can indeed  generate 
substantial financial results on the medium and long term.

Chart 18. Structure of CCS net profit by subsectors in 2015

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

5.3.1 CCS profit concentration 

As with the turnover, this Report analysis the CCS profit 
concentration, using two rates: CR 4 (concentration rate of 
the first four NACE codes) and CR8 (concentration rate of the 
first eight NACE codes), so as to determine whether the profit 
accumulates in certain domains or is rather relatively uniformly 
distributed across CCS. We will also analyse the evolution of 

profit concentration, to capture the changes occurring in 2015 
compared to 2011.

The Table below shows a massive concentration rate in the 
first four NACE activities (72.3%) in 2011, which indicates the 
vulnerability of the cultural and creative industries in terms of 
profit. One can also notice that three of the four NACE codes 
in the CR4 structure belong to IT sector, which should be 
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regarded as a potential risk because,  supposing that a decline 
occurs in these industries, the overall CCS profit rate would be 
jeopardized. The CR8 value is even more worrisome, because it 
reaches 96.3%, which means that the rest of the NACE codes 
have a very small contribution to profit-making. In the CR8 
structure we find one NACE code belonging to IT sector (Data 
processing, hosting and related activities), which comes to 
support the statement above, namely that CCS  industries are 
highly dependent on the IT domain in terms of profit.
Table 19. CCS profit concentration in 2011

NACE 
CODES Domain CCS 

category
Profit 

 (thousand 
Lei)

6201 Computer programming activities IT 437.566

7311 Advertising agencies Advertising 187.056

6202 Computer consultancy activities IT 111.782

5829 Other software publishing IT 91.498

CR 4 72,3%

6311 Data processing, hosting and 
related activities IT 82.375

5813 Publishing of newspapers Books and 
press 68.764

6209 Other information technology 
and computer service activities

Audiovisual 
and 

multimedia
64.870

7111 Architectural activities Architecture 57.983

CR 8 96,3%

TOTAL Profit 2011   1.144.739

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

Taking the year 2011 as the reference year, it is highly 
important to see what the evolution of the CR4 and CR8 
rates was in 2015. The situation in 2015 is much better, with a 
considerable decrease versus 2011 of the two concentration 
rates which, however, remain still dominated by the IT sector. 
The drop in CR4 from 72.3% in 2011 to 54.3% in 2015 and in 

the CR8 from 96.3% to 77.0% during the same period of time 
indicates a reduction in the degree of dependence on the most 
powerful activities in the NACE classes, while also highlighting 
the fact that the other NACE codes, too, play a significant part 
in generating CCS profits.

As for the structure of the two rates, some changes are 
apparent. Thus, the code 5829 - Other software publishing 
“falls down” from CR4 to CR8 in 2015, making room to a new 
NACE code, code 1812 - Other printing. Besides, a new code 
is added under CR 8 code, i.e. 4778 - Other retail sale of new 
goods in specialised stores, which is actually a  support activity 
for the CCS production activities.
Table 20. CCS profit concentration in 2015

NACE 
CODES Domain CCS 

category
Profit 

(thousand 
Lei)

6201 Computer programming activities IT 937.126

7311 Advertising agencies Advertising 393.424

6202 Computer consultancy activities IT 368.322

1812 Other printing Books and 
press 276.723

CR 4 54,3%

6311 Data processing, hosting and 
related activities IT 276.204

5829 Other software publishing IT 262.742

7111 Architectural activities Architecture 153.679

4778 Other retail sale of new goods in 
specialised stores

Audiovisual 
and 

multimedia
134.666

CR 8 77,0%

TOTAL Profit 2015   3.638.643
Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

5.3.2 CCS subsector ranking by net profit

As in the case of turnover, we have identified the top fifteen 
profit-making activities under the NACE codes.
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Chart 19. The top 15 profit-making activities in 2015 
(thousand Lei)

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

Again IT activities are standing out in this ranking, mainly 
the activities under code 6201 - Computer programming 
activities (with a net profit of over 900 million Lei) and code 
6202 - Computer consultancy activities (with a net profit of 
over 368 million Lei). At the same time, we notice the inclusion 
of NACE codes that were not present in other research 
methodologies, i.e. two NACE codes in the field of education 
and research and development, respectively.

 ¾ 8559 – Other education n.e.c. (68,158 thousand 
lei);

 ¾ 7219 – Other research and experimental 
development on natural sciences and engineering 
(60,743 thousand Lei).

The table below is a comparative analysis of the results 
achieved by the activities under the top 15 codes in 2015 vs. 
2011. One may notice the big increases recorded under most 
of the codes, and in particular by the activities under code 1812 
- Other printing (2.432%) and code 6203 - Computer facilities 
management activities (1803.7%). All the fifteen NACE codes 
experienced profit growths during the period, with two of them 
(NACE 4778 and NACE 6020) even becoming profitable.
Table 21. CCS profit by activities in 2011 vs. 2015

SUBSECTOR 
Profit 

in 2011 
(thousand 

Lei)

Profit 
in 2015 

(thousand 
Lei)

% change

6201 - Computer programming 
activities 437.566 937.126 114,2%

7311 - Advertising agencies 187.056 393.424 110,3%

6202 - Computer consultancy 
activities 111.782 368.322 229,5%

1812 - Other printing 10.929 276.723 2.432,0%

6311 - Data processing, hosting 
and related activities 82.375 276.204 235,3%

5829 - Other software 
publishing 91.498 262.742 187,2%



  115Results of the Application of the Key Economic Indicators  

SUBSECTOR 
Profit 

in 2011 
(thousand 

Lei)

Profit 
in 2015 

(thousand 
Lei)

% change

7111 - Architectural activities 57.983 153.679 165,0%

4778 - Other retail sale of new 
goods in specialised 
stores 

-78.036 134.666 272,6%

6209 - Other information 
technology and 
computer service 
activities

64.870 98.436 51,7%

6020 - Television programming 
and broadcasting 
activities

-79.591 82.077 203,1%

8559 - Other education n.e.c. 49.490 68.158 37,7%

7219 - Other research 
and experimental 
development on 
natural sciences and 
engineering

35.241 60.743 72,4%

7312 - Media representation 7.699 39.214 409,3%

7410 - Specialized design 
activities 5.223 38.214 631,6%

6203 - Computer facilities 
management activities 1.941 36.944 1.803,7%

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

5.3.3 Net profit distribution by development 
regions

In the case of net profit, too, the highest concentration 
occurs in the Bucharest-Ilfov, region, 57.7% of the total, 
followed by the North-West region with 11.1% (the only region 
exceeding the 10% threshold) and the Central region, with 
8.0%. There are no notable differences compared to the results 
obtained in terms of turnover, albeit the wide gaps between 
the Bucharest-Ilfiov region and the other development regions 
of the country.

Table 22. Net profit distribution by development regions, 2015

Region Net profit (thousand Lei) Weight

Bucharest-Ilfov 2.099.872 57,7%
Centre 292.411 8,0%

North-East 219.800 6,0%
North-West 403.609 11,1%

South Muntenia 153.271 4,2%
South-East 113.718 3,1%
South-West 176.699 4,9%

West 179.262 4,9%
Total 3.638.643 100,0%

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

One example of the high profit concentration in the 
Bucharest-Ilfov region is that the net profit made by the 
activities under the NACE code 6201 – Computer programming 
activities (451,127 million Lei) exceeds the net profit of the 
entire North-West region, which is second in the profit-make 
ranking (403,609 million Lei). Obviously, any comparison with 
the other regions would reveal huge discrepancies.

The net profit of the Bucharest-Ilfov region is generated 
mainly by the activities under the following seven NACE codes, 
with computer programming standing again on top:

• 1812 – Other printing: 222.188 thousand Lei;
• 5829 – Other software publishing: 180.206 thousand Lei;
• 6020 – Television programming and broadcasting 

activities: 103.080 thousand Lei;
• 6201 – Computer programming activities: 451.127 

thousand Lei;
• 6202 – Computer consultancy activities: 276.505 thousand Lei;
• 7311 – Advertising agencies: 277.024 thousand Lei.
• 6311 – Data processing, hosting and related activities: 

192.058 thousand Lei.
These activities account for 79.5% of total net profit of the 

region. It should be noted that the share of 20.5% held by 
other activities in generating net profit indicates a balanced 
development of the CCS activities in the region. The chart 
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below shows a more balanced distribution of the CCS profits 
compared to the national average. Even the profit generated 
by the activities in NACE code 6201 – Computer programming 
activities – accounts for a share of only 21.3% in the Bucharest-
Ilfov region, which is below the national average of 25.7%. The 

conclusion is that CCIs have found better conditions in this 
regions for economic growth than in the other development 
regions, thus attracting  a significant amount of investments, 
thereby generating a huge gap versus the rest of the regions, 
as we have said already.

Chart 20. Structure of the net profit by activities in the Bucharest-Ilfov Region in 2015

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

5.4 Workforce
Employment in CCS has also seen a positive trend in the 

2011-2015 timeframe, with an increase in the average number 
of employees in each year of analysis. While in 2011 there was 
a number of approximately 162,000 employees in CCS, in 
2015 the number exceeded 200,000 people employed in CCS. 
This demonstrates once again the growth potential of these 
industries in terms of employment rate in Romania. Basically, 
CCIs have created a total of 44,507 new jobs during the period.

Chart 21. Number of CCS employees

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)
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Analyzing the number of employees at national level, we 
may notice an increase of the CCS share of the total, from 
3.7% in 2011 to 4.5% in 2015. As such, the growth rate of 
the CCS in terms of employment is higher than the national 
employment growth rate.
Table 23. Contribution of CCS to total employment at 
national level

2011 2012 2013 2014 2015
Number 
employees  
in CCS 

162.374 174.110 185.332 193.773 206.881

Total number 
of employees at 
national level

4.348.739 4.442.865 4.443.554 4.507.729 4.611.395

% CCS/
NATIONAL 3,7% 3,9% 4,2% 4,3% 4,5%

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro) for 
CCS and NIS for national data

The annual employment growth rate is higher in CCS in 
every year of the analysed period. Thus, in 2012 the total 
number of employees at country level rose by 2.16%, while 
in CCS employment grew by 7.23% (more than three times 
the national employment rate). The difference is even greater 
in 2013: while the increase in number of employees across 
the overall national economy has been extremely small (only 
0.02%), employment in CCS has seen an increase of 6.45%.

Another extremely important achievement of the CCS, 
which we have already stressed out above, is that they created 
44,507 new jobs, compared to the national economy which 
generated 262,656 new jobs during the period considered. 
Thus, the share of new jobs created in the CCS during the 
period 2011-2015 accounts for 16.9% of all the new jobs 
crated nationwide, which again brings out in bold relief the 
great importance and contribution of these industries to the 
growth of the national economy.

Chart 22. Evolution of the number of CCS employees vs. 
total national number

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

The figure below illustrates a comparative analysis between 
the CCS trend versus the trends manifested by other key 
sectors of the national economy. As one may see in Figure 
23, CCSs are again showing a more accelerated growth trend 
compared with the other sectors analyzed. There is some 
degree of competition between CCS and the Hotels and 
restaurants sector, but even in this case, with the exception of 
the year 2014, when the annual growth rate in the latter sector 
is higher (7.03%) than that of CCS, in all the other years of our 
analysis CCS are recording the highest growth rate in relative 
terms. It is worth mentioning that CCS contribution to the 
national economy is larger than that of the competitor sector 
even in absolute terms. More specifically, the total number of 
CCS employees is 206,881 people in 2015, while the number of 
employees in Hotels and restaurants is 133,848 people.
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Chart 23. Dynamics of the number of employees in various sectors of activity

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

An important step in the analysis of the CCS contribution 
to the national economy in terms of employment is the 
comparison with the data reported by  previous studies in 
this regard. However, a methodological clarification should be 
made here: the previous studies used the WIPO methodology, 
which refers to CCIs as copyright industries and classifies 
them into four categories: Core, Partial, Interdependent and 
Non-dedicated. In contrast, our study employs the ESSnet 
on Culture methodology, which uses the term Creative and 
Cultural Sectors.

The consequence of the different methodological 
approaches is that there are differences between the NACE 
codes used in the calculations in each case. For example, much 
of the NACE codes related to Non-dedicated industries under 
WIPO methodology (especially Transports) are inexistent in 
the ESSnet methodology. However, given that most of the 

activities in the Core, Partial and even the Interdependent 
industries are also present in the ESSnet methodology, we may 
say that figures are nevertheless comparable between the two 
methodologies.

Another methodological problem relates to the data 
sources used for calculating the total number of employees 
across national economy. Previous studies used the data 
provided by the Ministry of Finance, with the total being 
calculated by summing up the average number of employees 
for all the NACE codes existing in the database, with the figure 
of average number of employees extracted from the annual 
executive summaries published by the enterprises registered 
with the National Trade Register Office. In our study however, 
no such data were available and, as such, we have used the 
NIS data, according to which this figure is higher.
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To solve this methodological constraint, this study has firstly 
taken into calculation the total number of employees in the 
copyright industries and then calculated the total number of 
employees at national level, based on NIS data. This way, the 
contributions of copyright industries to the national economy 
have been recalculated for the period 2002-2009.

The chart below shows the evolution of the number of 
employees in copyright industries for the period 2002-2009 
and the total number of employees in the cultural and creative 
sectors for 2011-2015. In the long term, we notice that the total 
number of employees has increased from about 103 thousand 
in 2002 to over 205 thousand in 2015, which  accounts for the 

doubling of the employment in these industries. Obviously, 
some fluctuations have occurred during this interval. In 2008, 
the effects of the strong economic growth of the year are 
reflected by the growth in employment rate, with the number of 
employees reaching to 171,056. Next year (2009), the impact of 
the global economic crisis is felt by the Romanian economy as 
well, with the number of employees dropping to 141,736 people 
(-17.1%). The threshold of 170,000 employees is reached again 
in 2012, amid the steady growth started in 2011. Fact is that 
CCS industries have managed to successfully pass through the 
crisis and step into a sustained upward trend. An outstanding 
result is recorded in 2015, when employment in CCS exceeded 
for the first time the threshold of 200,000 employees

Chart 24. Average number of CCS employees in the period 2002-2015

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro), „Economic Contribution of Copyright Industries in Romania”, „Economic Contribution of 
Copyright Industries to the National Economy in the period 2006-2009”

Next, this study has taken into calculation the total 
number of employees according to NIS data and has revised 
the annual economic contributions, so as to obtain a uniform   
comparison basis for the denominator. The conclusion is that 
the economic contribution of the CCS in the period analysed 
has been a positive one, rising from 2.3% in 2002 to 4.5% in 
2015. In 2009, the share of contribution declines to 3.0% amid 
the economic crisis, but the loss is recuperated starting from 
2011, with increases recorded every year thereafter.

The chart below indicates the faster growth rate of the CCS 
compared to the national economy growth, with two exceptions 

in 2006 and 2009, respectively, when the national economy 
managed to cope better with the external shocks than the CCS 
industries. The data in the chart below also prove that these 
industries perform excellently in favourable macroeconomic 
conditions, but are vulnerable in times of economic decline. This 
is explained by the fact that, when the income of the population 
drops, people would give up buying those goods and services 
they can live without, in favour of primary consumer goods 
and services (food, utilities, healthcare). However, it is an 
encouraging to see that external shocks affected CCS for one 
year only, after which the trend went upwards again.
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Chart 25. Share of CCS employees of total economy

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro), NIS data

Chart 26. Evolution of number of CCS employees vs. national economy in 2002-2015

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro), NIS data
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In terms of employment structure by CCS subsectors, the 
first place is occupied by IT, which sees an increase from 47,531 
employees in 2011 to 80,100 employees in 2015. The second 
place is occupied by Books and press, with a relatively constant 
evolution, especially if we compare it to the total employment 
in these industries. As regards Cultural heritage, employment 
is extremely low (only 509 employees in 2015), explained by the 
fact that this domain is almost entirely organized in the public 
sector and the data used in this study refer only to private 
companies registered with the National Trade Register Office. 
Similar explanations are valid for Archives and libraries, Research 
and even for Performing arts (data do not reflect the number of 
people employed by theatres or other state institutions in this 
subsector). At the same time, the data reveal a small amount of 
private initiative, particularly in the Cultural Heritage domain (an 
increase of only 193 employees) and in Research (an increase of 
only 849 employees). With respect to Research, note should be 
made that the figure refers to the total number of employees and 
not necessarily to the total number of researchers, which might 
be lower in reality. There are also many cases where researchers 
work on a part-time basis in private companies, while exercising 
their main occupation at universities or research institutes. 
Table 24. Evolution of employment by CCS subsectors

EVOLUTION OF EMPLOYMENT BY SUBSECTORS

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015
Archives and libraries 4.783 5.390 5.060 5.366 6.233
Cultural heritage 316 387 430 544 509
Meșteșuguri și artizanat 13.079 13.173 13.732 14.195 14.269
Performing arts 5.875 6.425 7.152 7.681 9.161
Architecture 8.621 8.424 8.113 7.782 7.922
Books and press 27.396 27.655 27.969 27.280 27.696
Visual arts 17.555 18.425 18.496 17.519 16.790
Audiovisual and 
multimedia 13.582 14.341 15.147 15.833 16.800

Advertising 17.722 18.103 19.575 19.404 20.638
IT 47.531 55.703 62.733 71.496 80.100
Research 5.914 6.084 6.925 6.673 6.763

EVOLUTION OF EMPLOYMENT BY SUBSECTORS

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL 162.374 174.110 185.332 193.773 206.881

 Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro), NIS data

In 2015, employment in IT subsector reaches to 80,000 
employees, accounting for 38.7% of the total  employment 
of the year. Next in rank are the subsectors Books and press 
(13.3%) and Advertising (10.0%).
Chart 27. CCS employment by subsectors (no. of employees)

in 2015

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)
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In terms of number of employees / company, CCS 
companies fall into the SME category. In fact, their vast 
majority are microenterprises, except for the enterprises in the 
subsector Archives and Libraries (small-size enterprises) and IT 
(medium-size enterprises). This confers them a greater market 
flexibility and adaptability, but also makes them somewhat 
more vulnerable to external factors of influence.
Table 25. Evolution of employment by companies

EVOLUTION OF THE NUMBER OF EMPLOYEES / COMPANY 
(THOUSAND LEI)

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015

Archives and libraries 27 24 19 17 17

Cultural heritage 5 6 7 9 8

Art crafts 2 2 1 1 1

Performing arts 2 2 2 2 2

Architecture 3 2 2 2 2

Books and press 6 6 5 5 5

Visual arts 4 4 3 3 2

Audiovisual and multimedia 4 4 4 4 4

Advertising 4 3 3 3 3

IT 91 88 96 102 106

Research 11 10 11 9 9

TOTAL 159 151 153 157 159
Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

5.4.1 Workforce concentration in CCS

Concentration is again analyzed by means of the two 
rates used in this analysis, i.e.  CR4 and CR8. In 2011, the 
concentration rate CR4 is high (42.4%), but not as high as 
that of turnover concentration (CR4 = 50.7%) and profit 
concentration (CR4 = 72.3%). Also, CR8 shows a balanced 
value, indicating the fact that over 40% of the CCS staff is 
employed in other fields than in the activities covered by the 
first eight NACE codes considered by this analysis.

However, one may see from the table below that four NACE 
codes under CR 8 are classified under the IT subsector, which is 
a sign of vulnerability, in the sense that, should this subsector 
experience decline, then the overall CCS employment rate 
would be adversely affected.
Table 26. CCS workforce concentration, 2011

NACE Domain CCS 
Category

No. of 
employees

6201 Computer programming activities IT 27.812

7311 Advertising agencies Advertising 16.234

4778 Other retail sale of new goods in 
specialised stores Visual arts 13.929

1812 Other printing Books and 
press 10.929

CR 4 42,4%

7111 Architectural activities Architecture 8.621

6202 Computer consultancy activities IT 7.055

6311 Data processing, hosting and related 
activities IT 6.163

5829 Other software publishing IT 5.731

CR 8 59,4%

TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES 2011   162.374

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

The year 2015 witnesses no spectacular changes. There is 
a slight increase in staff concentration across the eight NACE 
codes, with both CR4 and CR8 showing values higher than in 
2011. There is a higher concentration in the IT subsector, which 
in 2015 acquires one more NACE code under the CR4. This 
subsector continues to hold four NACE codes in CR8, indicating 
the vulnerability described above, which might affect all the 
CCS industries.
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Table 27. CCS workforce concentration, 2015

NACE Domain CCS 
category

No. of 
employees

6201 Computer programming activities IT 49.095

7311 Advertising agencies Advertising 19.441

6202 Computer consultancy activities IT 12.525

4778 Other retail sale of new goods in 
specialised stores Visual arts 12.001

CR 4 45,0%

1812 Other printing Books and 
press 11.987

6311 Data processing, hosting and 
related activities IT 8.821

5829 Other software publishing IT 8.081

7111 Architectural activities Architecture 7.922

CR 8 62,8%

TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES 2011   206.881

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

5.4.2 The ranking of CCS subsectors by number of 
employees 

The first place is occupied by the activities under NACE 
code 6201 – Computer programming activities, with 49,095 
employees, followed by codes 7311 - Advertising agencies with 
19,441 employees and 6202 - Computer consultancy activities 
with 12,525 employees. This ranking, too, include two NACE 
codes which are inexistent in other studies / methodologies, 
namely the codes related to education and R&D:

• 7219 – Other research and experimental development on 
natural sciences and engineering: 6,562 employees;

• 8559 – Other education n.e.c: 4,829 employees.

Chart 28. Top 15 activities of CCS employment in 2015

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)
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Employment in these activities grew in 2015 compared 
to 2011, except for trade and architectural activities. The 
downward trend recorded by the architectural activities is 
surprising, because architecture is a very important CCS 
domain, which has otherwise seen positive developments in 
terms of both turnover (+ 17.9%) and,  particularly, in terms of 
net profit (+ 68.0%).
Table 28. Employment in 2011and 2015 by CCS activities

SUBSECTOR  Employees 
2011

 Employees 
2015

% 
change

6201 - Computer programming 
activities 27.812 49.095 76,5%

7311 - Advertising agencies 16.234 19.441 19,8%

6202 - Computer consultancy 
activities 7.055 12.525 77,5%

4778 - Other retail sale of new goods 
in specialised stores 13.929 12.001 -13,8%

1812 - Other printing 10.929 11.987 9,7%

6311 - Data processing, hosting and 
related activities 6.163 8.821 43,1%

5829 - Other software publishing 5.731 8.081 41,0%

7111 - Architectural activities 8.621 7.922 -8,1%

7219 - Other research and 
experimental development 
on natural sciences and 
engineering

5.701 6.562 15,1%

6209 - Other information technology 
and computer service 
activities

4.274 6.462 51,2%

8559 – Other educational activities 
n.e.c. 4.046 4.829 19,4%

9329 - Other amusement and 
recreation activities 2.416 4.557 88,6%

6020 - Television programming and 
broadcasting activities 3.877 4.187 8,0%

4762 - Retail sale of newspapers 
and stationery in specialised 
stores

3.830 3.694 -3,6%

5811 - Book publishing 2.911 3.018 3,7%
Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

5.4.3 Employment distribution by development 
regions

The analysis of the geographical distribution of employment 
shows once again that Bucharest-Ilfov is by far the most 
developed region. The region is also the largest employer of 
CCS workforce, with 46.4% of the total. One may however 
notice a lower concentration of CCS in this region compared 
to turnover and net profit, with the disparities compared to 
other regions remaining still very high. The next in rank is the 
North-West region (15.2%), which is the only region exceeding 
the 10% threshold.

Some increases in employment are seen in some of the 
development regions, judging in relation to turnover rate 
and net profit rate. For example, the Central region employs 
9.7% of the workforce, but accounts for merely 6.9% of total 
turnover and  8.0% of total net profit. Also, the North-East 
region employs 7.1% of the workforce, but accounts for a share 
of only 5.1% of turnover and of 6.0% of net profit. These results 
lead to the idea that these two latter regions have lower levels 
of labour productivity (calculated as turnover/ employee and 
net profit/employee) compared to the Bucharest-Ilfov region. 
The productivity and profitability will be analysed in the next 
section of this report.
Table 29. CCS workforce distribution by regions, 2015

Region Number of Employees Share

Bucharest-Ilfov 95.899 46,4%

Centre 19.974 9,7%

North-East 14.592 7,1%

North-West 31.532 15,2%

South Muntenia 10.950 5,3%

South-East 9.885 4,8%

South-West 10.431 5,0%

West 13.618 6,6%

Total 206.881 100,0%
Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)
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The number of employees in the Bucharest-Ilfov region is 
generated mainly by the activities under the following six NACE 
codes, with software dominating in the case of this indicator 
as well:

• 1812 – Other printing: 5,543 employees;
• 5829 – Other software publishing: 4,893 employees;
• 6201 – Computer programming activities: 25,290 employees;
• 6202 – Computer consultancy activities: 8,380 employees;
• 7111 – Architectural activities: 2,884 employees;

• 7311 – Advertising agencies: 12,314 angajați,
These activities occupy 61% of the total number of 

employees in the region, meaning that 39% of the workforce 
is allocated to other activities. It follows that Bucharest-Ilfov is 
a pole of attraction for a wide range of activities generating 
cultural and creative goods and services. Another result worth 
mentioning is that the six activities employ in total more than 
59,000 people, which exceeds the total number of employees 
in the North-West region, which ranks second, with a total of 
31,532 employees.

Chart 29. Distribution of number of employees by activities in Bucharest-Ilfov region, 2015

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

Contribution of CCS industries to the national economy 
in terms of regional employment  rate reveals the 
fact that Bucharest-Ilfov provides the highest share of 
contribution, standing above the national average. This 
result is extraordinary, given that, out of the total of 966,068 

employees in the region, nearly 10% are CCS employees. 
At the opposite pole stands the South-East region with a 
contribution of merely 1.9% at region level.  The second place 
is again occupied by the North-West region (5%), exceeding 
the national average.
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Table 30. CCS workforce distribution by regions, 2015

Region No. of CCS 
employees

No. of employees 
at  NATIONWIDE

CCS share/ 
National (%)

Bucharest-Ilfov 95.899 966.068 9,9%

Centre 19.974 590.125 3,4%

North-East 14.592 513.631 2,8%

North-West 31.532 628.425 5,0%

South Muntenia 10.950 540.867 2,0%

South-East 9.885 509.582 1,9%

South-West 10.431 364.313 2,9%

West 13.618 498.384 2,7%

Total 206.881 4.611.395 4,5%

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro), NIS data

All the other regions have relatively low employment rates, 
though they indicate a growth potential in the medium and 
long term.

Chart 30. Regional contribution of CCS workforce  
to national economy in 2015

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro), NIS data

5.5  Economic Efficiency 
Indicators

To this point, our analysis of CCS’ contribution to the 
national economy has been based on absolute value 
indicators, i.e. turnover, net profit and average number of 
employees. While these indicators provide a clear picture of 
the overall performance and contribution of the CCS to the 
national economy, the analysis takes into consideration other 
performance indicators as well, such as labour productivity and 
rates of return (return on sales, return on assets and return on 
shareholder’s equity).

The analysis in this section will be expanded by a review on the 
solvency and degree of indebtedness of CCS enterprises. Also of 
interest is the monitoring of fixed asset evolution, which indicates 
the extent of investments in this sector. An increase in investments, 
linked to a high rate of financial return, shows, for example, that 
there are long-term expectation in terms of profitability growth 
and hence a growing appetite to invest in CCS.

5.5.1 Definition of indicators

The economic efficiency indicators used in this study are:
1. Labour productivity. This was calculated as the ratio 

between turnover in EUR and the average number 
of employees. Although there are other calculation 
possibilities for this indicator, such as the gross value 
added to number of employees ratio6,  this study 
has used the turnover indicator, because it is closer 
to “production” and hence to productivity. Labour 
productivity indicates how many Euros are generated 
by one CCS employee.

2. Rate of return.  The rate of return shows how profitable 
CCS companies are when their profit in seen in relation 

6   Cătălin Dărășteanu, Delia ucică, Rodica Pâr u, Valentina Vasile, eorg e 
aman, e Economic Contri ution o  Cop rig t Industries in Romania , RD , 

C CDC, IE , 
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to various financial indicators. The following rates of 
return have been applied in this study:
a) Return on sales (ROS): is the net profit to turnover 

ratio. This indicator shows a company’s capacity 
to make profit from the running of its business. 
More specifically, it indicates the profit in Lei made 
in every 100 Lei worth of sales;

b) Return on assets (ROA) is the net profit to total 
assets ratio. This indicator shows a company’s 
capacity to make profit by using all its assets 
(circulating and fixed). It indicates the amount of 
Lei obtained from using 100 Lei worth of assets;

c) Retun on equity (ROE) is the net profit to 
shareholder’s equity ratio. This indicator shows 
how profitable the business of a shareholder / 
associate is. More specifically, it shows how many 
Lei are obtained from investing 100 Lei worth of 
equity. This indicator is very important because, 
when its value is higher than the return on other 
investments, it stimulates the investor to develop 
the business with respect to which this indicator 
has a higher value.

3. Indebtedness. This is an indicator of solvency and 
represents the total debts (e.g. bank loans, debts to 
suppliers, taxes, social contributions, property taxes 
etc.) to total liabilities ratio of the company. The 
lower this ratio, the better the company’s position in 
terms of indebtedness. It is an indicator of financial 
independence, because the more indebted a company 
is, the more dependent it becomes on the financial 
resources of third parties.

4. Fixed assets (property, plant and equipment) turnover. 
This indicator shows the evolution in time of the fixed 
assets of the company, where a growth in assets 
indicates an increase in investment in this sector. It is 
also an indicator of the investor’s interest and appetite 
for the sector, as the spending of financial resources on 
property, plan and equipment is designed to develop 
the business further and to make profit in the long run.

5.5.2 Results obtained

The table below illustrates the values of the economic 
efficiency indicators as resulting from the analysis. One may 
notice the positive trend of all these indicators.

Table 31. Summary of Key Efficiency Indicators

SUMMARY OF THE KEY EFFICIENCY 

Indicator 2011 2012 2013 2014 2015
Turnover (thousand Lei) 29.805.006 33.198.375 34.500.401 38.156.032 41.591.972
No. of employees 162.374 174.110 185.332 193.773 206.881
Profit (thousand Lei) 1.144.739 980.997 1.467.450 2.027.780 3.638.643
Property, plant and equipment (thousand Lei) 11.171.175 11.322.350 11.606.303 12.181.098 12.550.082
Return on sales (profit/turnover) 3,8% 3,0% 4,3% 5,3% 8,7%
Return on assets (profit/total asset) 4,0% 3,1% 4,6% 5,8% 10,0%
Return on equity (profit/equity) 13,1% 10,7% 15,3% 18,8% 28,3%
Indebtedness (debts/total liabilities) 65,2% 67,1% 66,3% 63,6% 60,4%
Labour productivity (turnover in EUR/number of employees) 40.791 42.372 41.368 43.758 44.676

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)
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Chart 31. Labour productivity (€ CA / no. of employees)

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

In terms of structure by subsectors, the most productive 
subsectors were Audiovisual and Multimedia, Advertising 
and Visual Arts. What is surprising this time is that IT sector 
is no longer occupying the top position as determined by the 
absolute value indicators (turnover, net profit and number 

of employees). One possible explanation for this state of 
affairs is that, while the three subsectors specified above are 
almost entirely services, the IT domain comprises a significant 
production component and it is a generally known fact that 
services have a higher productivity rate than production.

Table 32. Labour productivity evolution  

LABOUR PRODUCTIVITY EVOLUTION (€/NO. OF EMPLOYEES)

SUBSECTOR 2011 2012 2013 2014 2015
Archives and libraries 22.313 19.930 21.491 22.096 24.598
Cultural heritage 23.024 25.306 23.092 26.831 28.079
Art crafts 22.894 24.370 25.349 27.228 28.432
Performing arts 19.606 22.046 21.724 22.915 24.875
Architecture 21.854 21.871 21.249 24.089 28.044
Books and press 37.484 38.328 38.659 41.884 43.326
Visual arts 49.786 49.789 49.980 48.728 47.827
Audiovisual and multimedia 55.191 58.706 59.558 65.475 61.738
Advertising 68.040 70.625 54.839 54.588 57.993
IT 39.925 41.822 42.892 46.047 46.786
Research 25.754 30.564 28.904 31.715 34.701

MEDIA SCC 40.791 42.372 41.368 43.758 44.676
Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

As we may see from the table above, labour productivity 
has increased by almost 4,000 €/employee during the period 

analysed, i.e. a growth of about 10%, which indicates the 
efficient use of the workforce.
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The chart below shows the evolution of the three sectors compared with the average productivity of the CCS as a whole.
Chart 32. Labour productivity evolution (thousand Lei/employee)

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

In terms of profitability, the data in the table above shows 
very good values for all,  which have a positive evolution. 
Return on sales and return on assets have virtually doubled 
in the period considered, indicating a clear upturn in business 
running and organization. At the same time, cost effectiveness 
has reached 28.3% in 2015, which is an excellent result, 
especially if we compare it with the Romanian capital market 
(the Bucharest Stock Exchange Trading Index (BET) was -1.11% 
in 2015 ) or with the international capital market (e.g. EURO 
STOXX 50 index, a stock index of Euro zone stocks, stood at 
8.8% in 2015).

Chart 33. CCS Profitability

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)



130   Results of the Application of the Key Economic Indicators  

Indebtedness is an indicator of solvency, as we have 
described above. This indicator is interpreted in quite the 
opposite way than all the others used in this analysis, in the 
sense that a decline in its value actually indicates a better 
performance of the company, whereas a growing value is a 
sign that the amount of debts accumulates a higher pace than 
the amount of shareholder’s equity. The chart below shows 
a positive evolution in this regard, too, with indebtedness 
dropping from 65.2% in 2011 to 60,4% in 2015 (nearly 5%). 
This shows the ability of CCS companies to procure their 
own financial resources and thus reduce their dependence 
on third parties (like, for example, credit institutions and 
suppliers). In fact, financial practice has demonstrated that a 
60% indebtedness indicator is a sign that the company is in a 
healthy financial standing.

Chart 34. CCS indebtedness

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

Fixed assets have also seen an ascending trend, with an 
increase from 11.1 billion Lei to 12.5 billion Lei (+12,3%), fact 
that indicates that the amount of investments in this sector is 
quite important.

Chart 35. CCS fixed assets (thousand Lei)

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

The annual dynamics shows large increases in the rates of 
return starting from 2013. In 2012, the evolution is negative, 
as a result of the negative profit obtained by the CCS. In 
2015, profitability is extremely high for all the three rates. 
An important note to be made here is that the return on 
equity increased in 2015, though shareholder’s equity saw an 
ascending trend. 

Labour productivity evolution has fluctuated, with a drop 
in 2013 (-2.4%), followed by an increase in 2014 (+ 5.8%) and 
in 2015 (+ 2.1%). Indebtedness is on a declining trend starting 
from 2013 and the fixed assets experience a healthy gradual 
growth throughout the period analysed. 
Table 33. Annual evolution of performance indicators 

Indicator 2011 2012 2013 2014 2015
Turnover (thousand Lei) 0,0% 11,4% 3,9% 10,6% 9,0%
No. of employees 0,0% 7,2% 6,4% 4,6% 6,8%
Profit (thousand Lei) 0,0% -14,3% 49,6% 38,2% 79,4%

Fixed assets (thousand Lei) 0,0% 1,4% 2,5% 5,0% 3,0%

Return on sales (profit/
turnover 0,0% -23,1% 43,9% 24,9% 64,6%

Return on assets (profit/
total assets 0,0% -20,7% 47,5% 24,1% 73,1%

Return on equity (profit/
equity) 0,0% -18,1% 43,3% 22,3% 50,8%
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Indicator 2011 2012 2013 2014 2015
Indebtedness (debts/total 
liabilities) 0,0% 2,9% -1,2% -4,1% -5,0%

Labour productivity 
(turnover in EUR euro/No. 
of employees)

0,0% 3,9% -2,4% 5,8% 2,1%

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

This evolution is also proven by the data in the chart below. 
Amid the positive dynamics of the rates of return, we may 
notice a decrease in indebtedness (equivalent to the increasing 
solvency of the CCS companies). 

Chart 36. Dynamics of economic performance indicators

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

At the same time, fixed assets are on an upward trend 
each year, which, though not a spectacular one, indicates the 
gradual healthy growth of investments in this field of activity.

5.5.3 The top ten CCS activities in terms of labour 
productivity and return on sales

This analysis is designed to determine the structure of the 
best performing CCS activities in the relevant NACE codes in 
terms of productivity and return on sales.

Top ten CCS activities in terms of labour productivity

Results for 2015 indicate a different ranking compared 
to the ranking based on turnover, net profit and number of 
employees, where IT activities stood high on the list. In terms 
of labour productivity, the first place is occupied by the activity 
under NACE code 5913 - Motion picture, video and television 
programme distribution activities, followed by 5914 - Motion 
picture projection activities. These two codes are part of the 
Audiovisual and Multimedia subsector. In fact, this ranking is 
dominated by the activities in the Audiovisual and Multimedia, 
Visual Arts and Advertising domains of the CCS.

The first IT activity appearing in this ranking is that under 
NACE code 6202 - Computer consultancy activities. It should 
be mentioned here that, although it has a clear IT content, the 
6203 code - Computer facilities management activities is part 
of the Audiovisual and Multimedia group, according to ESSnet 
on Culture methodology and the methodology applied in this 
study. The reason for that is that it has a more pronounced 
creative character than the rest of the activities covered by the 
NACE codes in the IT group.
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Chart 37. Top 10 activities in terms of labour productivity in 
2015 (thousand Lei/employee)

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

A comparative analysis versus 2011 shows a general 
improvement in the values and positions of the first ten NACE 
codes in 2015, with the notable exception of the codes 7312 - 
Media representation and 6020 - Television programming and 
broadcasting activities.

Table 34. Evolution of the top ten CCS activities by labour 
productivity

NACE CODES
2011 2015

Evoluție
Mii lei Poziție Mii lei Poziție

5913 - Motion picture, 
video and television  
programme 
distribution activities

1.042 1 1.260 1

5914 - Motion picture 
projection activities 306 3 444 2

7312 – Media 
representation 1.488 2 416 3

6203 - Computer facilities 
management 
activities

267 6 349 4

6020 - Television 
programming and 
broadcasting 

3.877 4 338 5

5912 - Motion picture, 
video and television 
programme post-
production activities 

176 17 301 6

6202 - Computer 
consultancy 
activities

257 8 295 7

5821 - Publishing of 
computer games 163 22 293 8

7211 - Research and 
experimental 
development on 
biotechnology

118 31 282 9

5920 - Sound recording and 
music publishing 
activities

224 11 273 10

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

Top ten CCS activities by return on sales

The ranking based on return on sales is also different from 
that based on turnover, net profit and employment. The leader 
in the former of these two rankings is a trade activity (NACE 
6311), followed by a wide range of other activities. The ranking 
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makes room to an activity in the Books and Press group (5812). 
The subsectors Architecture and Archives and Libraries are 
also present in this ranking. At the same time, we may see 
that IT subsector is completely absent from this ranking due, 
perhaps, to the fact that this time the IT domain is surpassed 
in terms of turnover by medium and large enterprises, which 
operate based on large sales volumes and which can afford a 
lower profit margin and, consequently, a lower rate of return 
on sales.
Chart 38. Top 10 activities in terms of return on sales in 2015

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)

The evolution was positive compared with 2011. Except 
for the activities under code 9412 - Activities of professional 
membership organisations, which maintain the second 
position in the ranking, all the other activities have grown. 
Some increases are quite spectacular, as it is the case with 
the following activities:

• 5812 – Publishing of directories and mailing lists: up from 
the 17th to the 5th positions;

• 8560 – Educational support activities: up from the 34th to 
the 6th position;

• 7111 – Architectural activities: up from the 16th to the 
8th position;

• 9001 – Performing arts: up from the 23rd to the 9th 
position;

• 9101 – Libraries and archives: up from the 33rd to the 
10th position.

Table 35. Evolution of the top ten CCS activities by return on 
sales

CAEN
2011 2015

Evoluție
% Poziție % Poziție

6311 – Other retail sale of new 
goods in specialised stores 9,5 11 21,5 1

9412 – Activities of professional 
membership organisations 18,3 2 20,2 2

9003 – Artistic creation 13,1 5 19,3 3
5912 – Motion picture, video and 

television program post-
production activities

13,0 6 19,3 4

5812 – Publishing of directories 
and mailing lists 6,6 17 18,8 5

8560 – Educational support 
activities 2,5 34 16,9 6

7430 – Translation and 
interpretation 11,4 9 15,6 7

7111 – Architectural activities 6,8 16 15,4 8
9001 – Activ 9001 – Artistic creation 5,4 23 14,2 9
9101 – Libraries and archives 2,9 33 14,1 10

Source: data processed from the List of Companies (www.listafirme.ro)
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6. Results of copyrighted products in terms of 
foreign trade

6.1 Foreign trade in CORE 
copyright subject matter

This section considers three main categories of products:
1. Printing, with the following components:

a) Books
b) Journals and other periodicals
c) Pictures, engravings and postcards

2. Musical Instruments
3. CDs, DVDs and other optical media

6.1.1 Printing

Printing covers the following major categories of goods, 
structured by custom goods nomenclature codes.

•	 4901: Printed books, brochures, leaflets and similar 
printed matter, whether or not in single sheets

•	 4902: Newspapers, journals and periodicals, whether or 
not illustrated or containing advertising material

•	 4903: Children’s picture, drawing or colouring books
•	 4905: Maps and hydographic or similar charts of all kinds, 

including atlases, wall maps, topographical plans and 
globes, printed

•	 4907: Unused postage, revenue or similar stamps of 
current or new issue in the country which they have or 
will have a recognized face value; stamp-impressed 
paper; bank notes; cheque forms; stock, share or bond 
certificates and similar documents of title

•	 4908: Transfers (decalcomanias)
•	 4909: Printed or illustrated postcards; printed cards 

bearing personal greetings, meetings or announcements, 
whether or not illustrated, with or without envelopes or 
trimmings

•	 4910: Calendars of any kind, printed, including calendar 
blocks 

•	 4911: Other printed matter, including printed pictures, 
engravings and photographs

Foreign trade in printing materials has experienced a 
breakthrough in the period 2010-2014, owing to a boost 
in exports and a shrinkage in imports, which has driven a  
significant improvement in trade balance.
Table 36. Foreign trade in printed materials

2010 2011 2012 2013 2014

Imports 113.742 93.651 80.699 78.494 80.201
Exports 38.315 51.830 64.821 72.868 76.175
Trade balance -75.427 -41.821 -15.878 -5.626 -4.025

Source: NIS

Thus, the trade deficit declines from EUR -75,427 thousand 
in 2010 to EUR -4,025 thousand in 2014. This is due on the 
one hand to the decrease in imports by 29.5% in the period 
considered and, on the other hand, to the increase in exports 
by 98.8%, which is virtually a doubling of the export volume in 
the span of only four years.

The chart below illustrates very clearly the outcome 
described above.
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Chart 39. Evolution of the foreign trade in printing matter

ss

Source: NIS

The structure of the foreign trade by components shows 
that the most important categories of cultural products as 
the books, journals and other periodicals, along with printed 
pictures, engravings and photographs. The total share held by 
these three categories out of the total foreign trade volume in 
the year 2014 is 83% for imports and 97% for exports.

Basically, all the three categories mentioned above have 
followed the same general trend, with a more pronounced 
raise in the import/export of books. Given the importance of 
these categories, we will elaborate further on this topic in the 
following chapter.

Table 37. Structure of the foreign trade in printed matter

Imports Exports

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Books 55.097 39.626 27.127 28.378 27.830 8.437 13.878 15.952 18.107 21.490

Newspapers, journals  and other 
periodicals 10.076 8.608 11.199 10.458 9.320 4.464 8.638 18.498 23.680 22.539

Albums 3.879 1.495 2.499 3.236 2.330 1.795 151 36 1.907 1.105

Music scores 11 13 22 34 46 0 0 0 0 0

Cartographic works 640 741 825 625 613 10 77 691 806 466

Architectural plans and drawings 910 1.027 490 188 417 569 1.526 187 225 141

Postage stamps 7.437 6.611 4.902 4.115 4.924 294 545 1.320 274 40

Decalcomanias (stickers) 3.002 3.689 3.771 3.743 4.046 234 171 120 100 130

Postcards 995 758 526 677 786 32 13 37 19 45

Calendars 858 948 947 728 745 126 293 657 820 612

Pictures, engravings and photographs 30.837 30.136 28.392 26.311 29.143 22.353 26.537 27.323 26.928 29.606

Source: NIS
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Foreign trade in books 

Foreign trade in books has seen the same trend as the printed 
matter. The trade balance decreases drastically from EUR -46 
660 thousand in 2010 to as little as EUR -6.340 thousand in 2014. 
This time again the result is caused by the decrease in imports 
(by 49.5%) and the increase in exports (by 154.7%).
Table 38. Foreign trade in books

2010 2011 2012 2013 2014

Imports 55.097 39.626 27.127 28.378 27.830

Exports 8.437 13.878 15.952 18.107 21.490

Trade balance -46.660 -25.748 -11.175 -10.271 -6.340

Source: NIS

Chart 40. Evolution of the foreign trade in books

Source: NIS

Imports see a very sharp decline, mainly in the period 2010-
2012, a situation that is probably the result of the adverse 
consequences of the global financial crisis of the period and 
the increase in the consumption of books in electronic format 
(e-books).. Although no figures are available in this regard, to 
show the exact impact of the  growing preference of the public 
for e-books, it is a clear fact that such impact is felt by the 
entire trading in books at global level.

This analysis on the foreign trade in books has also looked 
at the structure of this trade by countries. Thus, we have 
considered the top 20 countries in terms share of exports 
in 2014. The table below shows that there are differences 
between the countries to which books are exported and the 
countries from which books are imported. Thus, France ranks 
first in the list of top countries to which books are exported, yet 
occupying only the 13th place among the countries from which 
books are imported. The first place in terms of book imports is 
occupied by Great Britain, which however ranks the 11th when it 
comes to exports.  The situation is similar in the other countries 
as well, a fact demonstrated by the positive values   of the trade 
balance in the case of some of the countries, which alternate 
with the negative values recorded by the other countries.
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Table 39. Foreign trade in books

  BOOKS IMPORT  
(thousand EUR) Position 2014 EXPORT  

(Thousand EUR) Position 2014 Trade balance 
(thousand EUR)

TOTAL 27.744   21.647   -6.097
FRANCE 401 13 8.099 1 7.699

USA 429 11 2.379 2 1.950
HUNGARY 4.317 2 1.850 3 -2.467
GERMANY 4.192 3 1.625 4 -2.567
SLOVENIA 10 34 1.211 5 1.201

R. MOLDOVA 193 18 1.177 6 984
RUSSIAN FEDERATION 2 41 858 7 856

BELGIUM 198 17 790 8 592
 ITALY 2.155 5 693 9 -1.462

BULGARIA 410 12 575 10 165
GREAT BRITAIN 7.349 1 423 11 -6.926

CZECH REPUBLIC 62 45 261 12 199
CROATIA 3 39 222 13 219

P. R. CHINA 1.355 6 218 14 -1.137
GREECE 783 7 198 15 -585

IRAQ 0   156 16 156
SPAIN 672 8 154 17 -518

POLAND 361 14 151 18 -210
 NETHERLANDS 445 10 141 19 -304

SWISS 25 30 122 20 97
Source: NIS

The first country in the ranking to which books are exported 
is France, as mentioned above, which sees a very large increase 
in the analysed period. Basically, we are talking of the tripling 
of the exports of books in this case. US comes next, with a 
volume of 2,379 thousand EUR in 2014, which is a spectacular 
increase compared to previous years. This could, however, be 
an incidental situation, that will have to be revisited on the 
basis of the data  available for the next years.

Hungary and the Republic of Moldova are constant export 
partners, showing milder  fluctuations compared to the other 
countries. Germany, too, witnesses a very large  growth, 
reaching to 1,625 thousand EUR in 2014, compared to 432,000 
thousand EUR in 2010 (approx. a four times increase in the 
span of only five years).

Another aspect worth mentioning is that the top 20 
countries under consideration account for over 98% of total 
exports of books in Romania.
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Table 40. Evolution of exports of books by countries 
(thousand EUR)

  2010 2011 2012 2013 2014
FRANCE 1.956 6.791 8.340 7.255 8.099

USA 209 83 134 150 2.379
HUNGARY 1.466 312 1.329 1.749 1.850
GERMANY 432 208 750 1.072 1.625
SLOVENIA 4 887 1.206 1.468 1.211

R. MOLDOVA 2.501 2.908 1.813 1.016 1.177
RUSSIAN 

FEDERATION 12 4 1 432 858

BELGIUM 433 567 551 505 790
 ITALY 147 98 180 521 693

BULGARIA 201 607 96 1.196 575
GREAT BRITAIN 309 265 138 222 423

CZECH REPUBLIC 25 1 202 464 261
CROATIA 0 0 0 209 222

P. R. CHINA 2 4 0 0 218
GREECE 113 11 5 5 198

IRAQ 0 0 0 40 156
SPAIN 59 54 92 64 154

POLAND 35 95 497 480 151
 NETHERLANDS 82 122 177 376 141

SWISS 61 53 18 283 122

Source: NIS

Exports of books to France account for a large share 
(37.4%) of the total.  As such, the general trend of the 
Romanian exports of these goods is influenced to a very large 
extent by the trend of the exports to France.

The chart below clearly demonstrates this state of facts. 
The increase in exports to France accounts for 414.1%, while 
total export growth stands at 254.7%. The huge increase of 
the Romanian exports of books to France has setoff the drop 
in exports to other countries, such as, for example, to The 
Republic of Moldova

Chart 41. Evolution of the exports of books

Source: NIS

As regards imports of books, the ranking of the top 20 
countries differs from that related to exports. The first country 
from which books are imported is Great Britain.
Table 41. Evolution of imports of books by countries 
(thousand EUR)

  2010 2011 2012 2013 2014
GREAT BRITAIN 4.166 6.072 6.130 6.398 7.349
HUNGARY 9.668 7.710 3.083 3.909 4.317
GERMANY 4.579 3.117 3.319 4.022 4.192
SERBIA 1.842 1.277 1.623 1.631 2.376
ITALY 24.376 11.906 4.143 3.501 2.155
P.R. CHINA 97 80 113 70 1.355
GREECE 850 1.028 850 1.023 783
SPAIN 385 377 445 676 672
IRELAND 8 5 20 10 634
NETHERLANDS 844 608 750 625 445
USA 768 302 463 583 429
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  2010 2011 2012 2013 2014
BULGARIA 319 131 140 186 410
FRANCE 652 8 587 516 401
POLAND 467 424 455 432 361
BYELORUSSIA 426 89 412 179 260
SLOVAK REPUBLIC 1.644 1.715 571 216 249
BELGIUM 135 54 223 426 198
R. OF MOLDOVA 281 622 768 566 193
SOUTH KOREA 53 138 136 300 153
INDIA 192 156 48 52 125

Source: NIS

The table above shows a number of interesting results. 
Great Britain is the only country in the top five countries where 
imports of books have recorded a very sustained uptrend. 
Thus, the value of such imports increased from 4,166 thousand 
EUR in 2010 to 7,349 thousand EUR in 2014, i.e. an increase of 
76.4%. In contrast, imports from Hungary fell by almost half 

during the analyzed period, while imports from Italy fell ten 
times, which is a sharp drop that has influenced the entire 
trend. A considerable increase of 29% is recorded in Serbia, 
which makes this country an important partner in terms of 
trade in books.

Also, an important result is recorded in the case of China, 
where imports of books rose from 97 thousand EUR in 2010 
to 1,355 thousand EUR in 2014. China ranks 6th in this ranking, 
surpassing some of the traditional partners like Greece 
or Spain and coming very close to Italy and Serbia. This 
spectacular growth of imports from China can be attributed 
to the very high economic growth of this country in recent 
years on all fronts, and to the fact that China charges lower 
prices compared to many other countries, as well as to the 
increasingly effective distribution channels and marketing 
policies in general.

Chart 42. Evolution of the import of books by main countries

Source: NIS
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The impact of imports from various countries on the 
general trend varies from one country to another. The analysis 
in this case included Great Britain, Hungary, Germany and 
Italy and has revealed that imports from Great Britain have 
grown by 176.4%, while imports from the other countries 
under consideration has declined. Big declines have occurred 
in Hungary (44.7%), and in particular in Italy (8.8%).

Foreign trade in newspapers and other periodicals

Foreign trade in newspapers and other periodicals 
follows the same trend as that of printed matter and books, 
characterized again by the decrease in imports and the 
increase exports. The difference in this case is that the trade 
balance becomes positive starting from 2011, reaching 
to 13,219 thousand EUR in 2014. The trade balance has a 

positive trend in 2011, with stagnation in 2014 compared to 
2013.
Table 42. Foreign trade in newspapers and other periodicals 
(thousand EUR)

  2010 2011 2012 2013 2014
change in 
2014 vs. 

2010

Imports 10.076 8.608 11.199 10.458 9.320 -7,5%

Exports 4.464 8.638 18.498 23.680 22.539 404,8%

Trade balance -5.612 30 7.299 13.222 13.219  

Source: NIS

The drop in imports is not as pronounced as in the case of 
imports of books, with a decrease of only 7.5%. In contrast, 
export growth is extremely high, i.e. 404.8%

Chart 43. Evolution of the foreign trade in newspapers and other periodicals

Source: NIS
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Regarding the structure of the trade in newspapers and 
other periodicals by countries, France ranks first in terms of 
exports (accounting for 64% of the total in 2014) and Serbia 
ranks first in terms of imports (with a share of 22% of the 
total in 2014). As with books, the countries that occupy the 
top positions in terms of exports differ from those occupying 
the top positions in terms of imports. As one can see from the 
table below,  trade balance is positive in most of the countries 
analysed. The highest value of the trade balance is recorded 
in France (8.465 thousand EUR in 2014).
Table 43. Foreign trade of newspapers and other periodicals

 NEWSPAPERS 
AND OTHER 

PERIODICALS

IMPORT 
(thousand 

EUR)
Position 

2014
EXPORT 

(EUR)
Position 

2014

Trade 
balance 

(thousand 
EUR)

TOTAL 9.320   22.539   13.219

 FRANȚA 281 8 8.746 1 8.465
 ELVEȚIA 16 16 3.269 2 3.253
 OLANDA 26 12 2.583 3 2.556
 BELGIA 1.130 4 1.655 4 525

 FEDERAȚIA 
RUSĂ 12 17 1.501 5 1.489

 SERBIA 2.091 1 1.184 6 -907
 SPANIA 8 19 755 7 746

 R. MOLDOVA 325 6 661 8 336
 DANEMARCA 1 22 651 9 650
 GERMANIA 218 9 564 10 346
 UNGARIA 885 5 475 11 -410

 SUA 16 15 157 12 141
 TURCIA 0   97 13 97
 ITALIA 1.908 2 88 14 -1.820

 CROAȚIA 12 18 14 15 2
 BULGARIA 93 10 14 16 -79

 GRECIA 26 13 8 17 -19
 JAPONIA 0   8 18 8

 COREEA DE 
SUD 0   3 19 3

 CANADA 0   3 20 3

 NEWSPAPERS 
AND OTHER 

PERIODICALS

IMPORT 
(thousand 

EUR)
Position 

2014
EXPORT 

(EUR)
Position 

2014

Trade 
balance 

(thousand 
EUR)

 CHINA 5 20 3 21 -3
 MAREA 

BRITANIE 312 7 2 22 -310

Source: NIS

Regarding the dynamics of exports of newspapers and 
other periodicals, we have analysed the top ten countries in 
terms of their share in 2014 (96% of total). The conclusion is 
that there has been a substantial change in the ranking in the 
period under consideration. Thus France, which occupies the 
9th position in 2010 (with a share of 2%), comes to rank first 
in 2014 (with a share of 38.9%). In contrast, exports to Serbia 
show a decline from 22.8% of the total in 2010 to as little as 
5.3% of the total in 2014, which places this country on the 6th 
position in 2014, down from the 2nd position in 2010.

Exports to Switzerland and the Netherlands also know 
a very dynamic evolution, reaching in 2014 the 2nd and the 
3rd position, respectively, among the top countries to which 
newspapers and other periodicals are exported.
Table 44. Evolution of exports of newspapers and other 
periodicals by countries (thousand EUR)

 
Thousand 

EUR 
2010

% of 
the 

total

Position
2010

Thousand 
EUR 2014

% of 
the 

total

Position
2014

 FRANȚA 89,18 2,0 9 8.745,73 38,9 1
 ELVEȚIA 47,06 1,1 13 3.269,05 14,5 2
 OLANDA 112,34 2,5 8 2.582,53 11,5 3
 BELGIA 51,06 1,1 12 1.655,39 7,4 4

 FEDERAȚIA 
RUSĂ 429,83 9,6 4 1.501,14 6,7 5

 SERBIA 1.019,13 22,8 2 1.184,15 5,3 6
 SPANIA 0,05 0,0 35 754,64 3,4 7

 R. MOLDOVA 41,13 0,9 14 660,91 2,9 8
DANEMARCA 29,53 0,7 16 651,03 2,9 9
 GERMANIA 0,79 0,0 30 564,41 2,5 10

Source: NIS
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The figure below shows that exports to France play 
a decisive role in the dynamics of the overall exports of 
newspapers and other periodicals
Chart 44. Evolution of the exports of newspapers and other 

periodicals. Total and France

Source: NIS

Regarding imports, the top ten countries accounted for 
over 97% of the total imports. In this case, the ranking shows 
important changes, except for Italy, which has lost one spot, 
and Poland, which has maintained the third position.

Belgium makes a remarkable step up in the ranking, 
reaching the 4th position, with a growth from 212 thousand 
EUR in 2010 to 1,130 thousand EUR in 2014.
Table 45. Evolution of imports of newspapers and other 
periodicals by countries (thousand EUR)

  Thousand 
EUR 2010

% of the 
total

Position 
2010

Thousand 
EUR 2014

% of the 
total

Position 
2014

SERBIA 217,94 2,2% 10 2.091,26 22,5% 1
ITALY 2.999,52 29,8% 1 1.907,86 20,6% 2

POLAND 1.052,38 10,4% 3 1.833,07 19,8% 3

  Thousand 
EUR 2010

% of the 
total

Position 
2010

Thousand 
EUR 2014

% of the 
total

Position 
2014

BELGIUM 212,60 2,1% 11 1.130,17 12,2% 4
HUNGARY 56,71 0,6% 2 884,58 9,5% 5

R. OF 
MOLDOVA 20,26 0,2% 8 324,92 3,5% 6

GREAT 
BRITAIN 19,15 0,2% 7 311,74 3,4% 7

FRANCE 16,52 0,2% 5 280,53 3,0% 8
GERMANY 14,93 0,1% 9 218,00 2,4% 9
BULGARIA 11,21 0,1% 4 93,24 1,0% 10

Source: NIS

The figure below illustrates the influence of the dynamics 
of the imports from Italy on the dynamics of total imports. 
Although imports from other countries as well have increased 
in the period, the decline in imports from Italy to 63.6% in 2014 
compared to 2010 has resulted in a decrease in total imports 
to 92.5% in 2014 compared to 2010.
Chart 45. Evolution of the exports of newspapers and other 

periodicals. Total and Italy

Source: NIS
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Foreign trade in printed pictures, engravings and 
photographs 

This group corresponds to the tariff code 4911 Other 
printed matter, including printed pictures and photographs.

Foreign trade in printed pictures, engravings and 
photographs has experienced a positive evolution in terms of 
trade balance, which becomes positive as of 2013, owing to 
the increase by 32.4% in exports and to the slight decline by 
5.5% in imports. In 2014, foreign trade sees a revival compared 
to 2013, registering a growth in both exports and imports.

Table 46. Foreign trade in printed pictures, engravings and 
photographs (thousand EUR)

  2010 2011 2012 2013 2014
change 
in 2014 
vs. 2010

Imports 30.837 30.136 28.392 26.311 29.143 -5,5%

Exports 22.353 26.537 27.323 26.928 29.606 32,4%

Trade balance -8.484 -3.600 -1.069 617 463  

Source: NIS

Chart 46. Foreign trade in printed pictures, engravings and photographs

Source: NIS

6.1.2.  Musical Instruments

This category covers the following goods:

•	 9201: Pianos, including automatic pianos; harpsichords 
and other keyboard stringed instruments

•	 9202: Other string musical instruments (for example, 
guitars, violins, harps)

•	 9205: Other wind musical instruments (for example, 
clarinets, trumpets, bagpipes)

•	 9206: Percussion musical instruments (e.g. drums, 
xylophones, cymbals, castanets, Maraca

•	 9207: Musical instruments, the sound of which is produced 
or must be amplified electrically (for example, organs, 
guitars, accordions)
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•	 9208: Musical boxes, fairground organs, mechanical street 
organs, mechanical singing birds etc.

•	 9209: Parts and accessories of musical instruments
Foreign trade in musical instruments shows an increase 

in both imports and exports, with a higher rate of growth of 
the imports. The trade balance is negative and its values are 
declining for the period examined.

Table 47. Foreign trade in musical instruments (thousand EUR)

 
2010 2011 2012 2013 2014

change 
in 2014 
vs. 2010

Imports 11.645 12.973 12.935 12.610 15.261 31,1%

Exports 10.021 10.646 11.160 10.634 11.043 10,2%

Trade 
balance -1.623 -2.327 -1.774 -1.975 -4.217  

Source: NIS

Chart 47. Foreign trade in musical instruments

Source: NIS

The two key economic partners in the trade in musical 
instruments are Germany and Italy, which occupy the first two 
positions in terms of both imports and exports. Together, these 
two countries account for over 60% of the external trade in 

these goods. Important positions are occupied also by the US 
in terms of exports (12.5%) and Austria in respect of imports 
(9.1%).
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Table 48. Foreign trade in musical instruments by the top 20 
countries

 
IMPORT 

(thousand 
EUR)

Position 
2014

EXPORT 
(thousand 

EUR)
Position 

2014

Trade 
balance 

(thousand 
EUR)

TOTAL 11.645   10.021   -1.624
ITALY 2.892 2 3.056 1 164

GERMANY 6.863 1 3.052 2 -3.811
USA 371 9 1.250 3 879

SPAIN 519 6 550 4 31
JAPAN 81 14 521 5 440

FRANCE 391 8 411 6 21
AUSTRALIA 0 33 207 7 206
RUSSIAN 

FEDERATION 6 25 184 8 178

GREAT 
BRITAIN 214 10 182 9 -32

AUSTRIA 1.063 3 111 10 -952
P. R. CHINA 939 4 85 11 -855
CANADA 14 22 71 12 57
FINLAND 0 39 57 13 57

HUNGARY 488 7 53 14 -435
CZECH 

REPUBLIC 75 15 42 15 -33

POLAND 98 13 42 16 -56
R. MOLDOVA 29 20 39 17 10

SWEDEN 49 17 33 18 -16
TAIWAN 42 18 30 19 -13
BELGIUM 1 29 28 20 27

Source: NIS

The analysis has also reviewed the evolution of the top 
countries in terms of foreign trade in musical instruments. 
Regarding exports, the trend is similar to that recorded in 
the case of Germany and Italy, characterized by a certain 
steadiness in the trade with these countries. Spain is a highly 
volatile trading partner, with the highest fluctuation recorded 
in 2011 and 2012.

Imports are dominated by Germany, Italy and Austria. 
There is a significant volatility noticeable in the imports from 
Germany in 2012 and 2013, but, all in all, imports from these 
countries show a constant trend. Given the fact that the top 
three countries in terms of foreign trade in musical instruments 
represent more than 60% of the total and that their evolution 
is relatively constant over the five years analysed, we may 
conclude that, at the moment, foreign trade in musical 
instruments is predictable .

Chart 48. Export of musical instruments by main countries

  Source: NIS
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Chart 49.  Import of musical instruments by main countries

  Source: NIS

Chart 50. Foreign trade in musical instruments: Germany and Italy

Source: NIS

Given that Germany and Italy occupy the top two positions 
in terms of both imports and exports (a situation that is quite 
rare in the case of foreign trade in copyright goods), we have 

examined the dynamics of the relationships with these two 
countries relative to  this particular category of goods.
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The figure above shows constant values of the foreign 
trade indicators in 2014 versus 2010 for both countries, which 
reinforces the idea expressed above, namely that foreign trade 
with these countries is predictable.

6.1.2 CDs, DVDs and other optical  storage media 

Foreign trade in storage media has seen a contraction both 
in terms of imports (-52.5%) and in terms of exports (-22.6%). 
The trade balance deficit has improved during the period, 
namely from EUR -143,136 thousand to EUR -48,971 thousand.
Table 49. Foreign trade in storage media (thousand EUR)

  2010 2011 2012 2013 2014
Changes 
in  2014 
vs. 2010

Imports 206.496 149.555 94.467 87.197 97.998 -52,5%

Exports 63.360 55.851 25.894 37.219 49.027 -22,6%

Trade 
balance -143.136 -93.704 -68.573 -49.978 -48.971  

Source: NIS

Trade is very diversified, especially as regards imports. 
For example, imports from Germany, which hold top position, 
account approximately for only 15% of the total, a situation 
that differs from that of the other copyright products, where the 
first ranking country accounts, normally, for over 30% of total 
imports. The highest value of the trade balance is recorded 
in the trade with Italy (5,704 thousand EUR), while the lowest 
value, in the trade with Germany (-14 006 thousand EUR).

Table 50. Structure of foreign trade in storage media by 
countries (thousand EUR)

IMPORT 
(thousand 

EUR)
Position 

2014
EXPORT 

(thousand 
EUR)

Position 
2014

Trade 
balance 

(thousand 
EUR)

TOTAL 97.998   49.027   -48.971

AUSTRIA 6.763 6 12.460 1 5.697

ITALY 3.865 8 9.569 2 5.704

FRANCE 11.402 3 4.994 3 -6.408

GREAT BRITAIN 13.025 2 4.136 4 -8.889

HUNGARY 2.886 10 3.196 5 310

SPAIN 338 28 1.953 6 1.615

LIBYA 0 52 1.594 7 1.594

BULGARIA 292 30 1.584 8 1.292

AUSTRALIA 128 34 1.570 9 1.442

GERMANY 15.045 1 1.039 10 -14.006

USA 1.082 20 934 11 -148

GREECE 3.204 9 749 12 -2.455

IVORY COAST 0 53 687 13 687

SLOVAK 
REPUBLIC 1.399 16 464 14 -935

R. OF MOLDOVA 3 45 424 15 421

NETHERLANDS 6.815 5 415 16 -6.400

SWITZERLAND 735 21 399 17 -335

UKRAINE 0 54 373 18 373

SAUDI ARABIA 0 55 263 19 263

 ISRAEL 350 27 247 20 -104

FINLAND 158 33 245 21 87

UZBEKISTAN 0 56 198 22 198

Source: NIS
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The following charts show the evolution in aggregate and 
by key countries. The chart on exports illustrates the high 
volatility of the trade in storage media with France. The trend 
for this country dictates the overall trend for the period 2010-
2013. In 2014, the trend is heavily influenced by exports to 
Austria, which see a recovery compared to the year 2013.

As for imports, there is an overlap between total imports 
and imports from Germany. The decline in imports is closely 
linked to this country. Thus, total imports have decreased to 
47.5% in 2014 compared to 2010, while imports from Germany 
have dropped to 44.1% in the aforementioned period of time.

Chart 51. Total exports and by main countries

Source: NIS

Chart 52. Total import and for Germany

Source: NIS

6.2 Foreign trade in copyright 
support products  

This class comprises the following two categories of goods:
1. Instruments for design and architecture;
2. Equipment used in audio-photo industry.

6.2.1 Instruments used in design and architecture

Foreign trade with this type of goods (tariff code 9017 
Drawing, marking-out or calculating instruments) has grown 
in terms of exports and imports. The trade deficit is negative 
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throughout the period analyzed, with significant increase in 
2014 compared to 2010. This is mainly owing to the increase 
in exports by about 37% during the period.
Table 51. Foreign trade in drawing instruments (thousand EUR)

  2010 2011 2012 2013 2014
change 
in 2014 
vs. 2010

Imports 6.126 7.677 8.429 8.435 8.387 36,9%

Exports 5.616 5.340 5.297 5.297 5.748 2,4%

Trade balance -510 -2.337 -3.132 -3.138 -2.639  

 Source: NIS

The table below illustrates the structure of the foreign trade 
in drawing instruments by countries.
Table 52. Structure of the foreign trade in drawing 
instruments by countries (thousand EUR)

Drawing 
instruments

IMPORT 
(thousand 

EUR)
Position 

2014
EXPORT 

(thousand 
EUR)

Position 
2014

Trade 
balance 

(thousand 
EUR)

TOTAL 8.387   5.748   -2.639
SWEDEN 132 11 4.004 1 3.872

 GERMANY 2.376 1 829 2 -1.547
NETHERLANDS 1.026 3 228 3 -798

FRANCE 328 8 170 4 -158
 BELGIUM 84 14 71 5 -13
POLAND 647 4 61 6 -586
AUSTRIA 201 10 58 7 -143

ITALY 412 7 40 8 -372
BULGARIA 46 16 39 9 -7

R. MOLDOVA 0   33 10 33
GREAT BRITAIN 492 6 26 11 -466

TURKEY 43 17 23 12 -20
NORWAY 2 33 18 13 16

USA 617 5 14 14 -604

Drawing 
instruments

IMPORT 
(thousand 

EUR)
Position 

2014
EXPORT 

(thousand 
EUR)

Position 
2014

Trade 
balance 

(thousand 
EUR)

R. OF 
MACEDONIA 0   12 15 12

CZECH 
REPUBLIC 92 12 10 16 -81

SERBIA 0   10 17 10
HUNGARY 90 13 10 18 -80

SWITZERLAND 225 9 10 19 -215

Source: NIS

The top ranking country in terms of exports in 2014 is 
Sweden, with 4,000 thousand EUR. There is a considerable 
distance from the other countries. An important trading 
partner in this respect is Germany, which ranks first in terms 
of imports and second in terms of exports. The trade balance 
is negative in relation to this country, as well as in relation with 
most of the other top 20 countries analysed.
Table 53. Dynamics of the exports of drawing instruments by 
country  (thousand EUR)

 

Thousand 
EUR 
2010

% of 
the 

total
Position 

2010
Thousand 
EUR 2014

% of 
the 

total
Position 

2014

SWEDEN 4.662,11 55,6% 1 4.003,82 69,7% 1
GERMANY 484,75 5,8% 2 829,30 14,4% 2

NETHERLANDS 11,00 0,1% 9 228,18 4,0% 3
FRANCE 48,23 0,6% 6 169,77 3,0% 4
BELGIUM 4,00 0,0% 20 70,93 1,2% 5
POLAND 4,00 0,0% 21 61,13 1,1% 6
AUSTRIA 1,94 0,0% 22 57,52 1,0% 7

ITALY 72,00 0,9% 5 39,99 0,7% 8
BULGARIA 4,78 0,1% 13 39,07 0,7% 9

R. MOLDOVA 11,00 0,1% 10 33,48 0,6% 10

Source: NIS

Dynamics of exports show their concentration towards 
Sweden. The share of exports to this country has increased 
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from 55.6% in 2010 to 69.7% in 2014. Germany occupies the 
2nd place, with the share of exports of drawing instruments 
increasing from 5.8% to 14.4 % in the period.

Given the particular importance of Sweden in the export 
of design and architecture instruments, we have dawn up a 
chart of overall exports for this country as well, which has 
revealed a similar trend in 2014. The decrease in exports to 
Sweden compared to 2010 is offset by the increase in exports 
to Germany, so the overall trend is a positive one.

Chart 53. Total exports and for Sweden

Source: NIS

Regarding imports, Germany ranks first with a very large 
and growing share in 2014 compared to 2010. China is on the 
rise, a trend also registered in terms of imports of copyright 
matter. While in 2010 the share of imports from China 
accounted for 13.4%, and in 2014 they reached 21.4%. Other 
two countries showing significant growth in imports are the 
Netherlands and Poland.

Table 54. Dynamic of exports of drawing instruments by 
countries (thousand EUR)

  Thousand 
EUR 2010

% of 
the 

total
Position 

2010
Thousand 
EUR 2014

% of 
the 

total
Position 

2014

GERMANY 2.031,96 33,2% 1 2.376,14 41,3% 1
P. R. CHINA 819,66 13,4% 2 1.231,97 21,4% 2

NETHERLANDS 182,67 3,0% 9 1.026,42 17,9% 3
POLAND 212,60 3,5% 10 647,05 11,3% 4

USA 478,74 7,8% 4 617,08 10,7% 5
GREAT BRITAIN 326,60 5,3% 5 492,06 8,6% 6

ITALY 629,96 10,3% 3 412,06 7,2% 7
FRANCE 275,48 4,5% 6 327,63 5,7% 8

SWITZERLAND 40,07 0,7% 16 224,94 3,9% 9
AUSTRIA 223,80 3,7% 8 200,98 3,5% 10

Source: NIS

The overall trend of the imports is similar to that of imports 
from Germany, but the influence of other countries is also 
noticeable, especially that of China, the Netherlands and 
Poland. This is the reason why the increase in total imports 
stood at 136.9% (in 2014 vs. 2010), while the increase in 
imports from Germany accounted for 116.9%.

Chart 54. Total imports and for Germany

Source: NIS
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6.2.2 Equipment used in audio-photo industry

This category comprises  the following subgroups of goods:

•	 8518: Microphones and stands thereof; loudspeakers, 
whether or not mounted in their enclosures: headphones 
and earphones, whether or not combined with a 
microphone, and sets consisting of a microphone and one 
or more loudspeakers

•	 8519: Sound recording or reproducing apparatus; 

•	 8525: Transmission apparatus for radio-broadcasting 
or television, whether or not incorporating reception 
apparatus or sound recording or reproducing apparatus; 
television cameras, digital cameras and video camera 
recorders

•	 8527: Reception apparatus for radio-broadcasting 
whether or not combined, in the same housing, with sound 
recording or reproducing apparatus or a clock 

•	 8528: Monitors and projectors not incorporating television 
reception apparatus, reception apparatus for television, 
whether or nor incorporating radio-broadcasting or sound 
or video recording or reproducing 

•	 9007: Cinematographic cameras and projectors, whether 
or not incorporating sound recording or reproducing 
apparatus 

Table 55. Foreign trade in audio-photo apparatus (thousand 
EUR)

  2010 2011 2012 2013 2014
change 
in 2014 

vs. 
2010

Imports 433.535 483.984 431.824 439.430 479.620 10,6%
Exports 407.925 689.379 602.803 502.713 470.740 15,4%

Trade balance -25.611 205.395 170.979 63.283 -8.880
Source: NIS

In general, foreign trade in these goods has been on a 
positive trend, given that imports have seen a larger increase 
(15.4%) than imports (10.6%). The best period was that 
between the years 2011 and 2012, when the trade balance 
was positive and showed very high levels.

The most important subgroup of such copyright supporting 
goods is Monitors and projectors, whose evolution is analyzed 
below.

Foreign trade in monitors, projectors and other 
similar goods

This is the only category that has recorded a positive trade 
balance during the entire study period. Exports and imports 
increase stood at 15.4% and 10.6%, respectively.
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Regarding the structure by the top 20 countries in terms 
of the share of exports in 2014, the first position is occupied 
by the Netherlands, followed by Slovakia and Great Britain. 
Slovakia is an important economic partner, being the first 
country in respect of imports.
Table 56. Structure of foreign trade in monitors and 
projectors by countries (thousand EUR)

IMPORT 
(thousand 

EUR)
Position 

2014
EXPORT 

(thousand 
EUR)

Position 
2014

Trade 
balance 

(thousand 
EUR)

TOTAL 298.671   432.048   133.377
 NETHERLANDS 10.163 6 124.225 1 114.062

SLOVAK 
REPUBLIC 96.087 1 76.724 2 -19.363

GREAT BRITAIN 1.838 16 70.732 3 68.894
ITALY 5.947 10 52.032 4 46.085

GERMANY 10.689 5 45.586 5 34.898
SPAIN 1.901 15 11.848 6 9.947

IMPORT 
(thousand 

EUR)
Position 

2014
EXPORT 

(thousand 
EUR)

Position 
2014

Trade 
balance 

(thousand 
EUR)

FRANCE 1.679 17 10.400 7 8.722
HUNGARY 45.517 3 10.284 8 -35.233
TURKEY 8.699 9 5.680 9 -3.019

PORTUGAL 4.981 12 4.933 10 -49
POLAND 54.572 2 3.337 11 -51.234

 BULGARIA 3.192 14 2.042 12 -1.149
USA 275 24 2.034 13 1.759

GREECE 13 41 1.965 14 1.952
CZECH REPUBLIC 9.191 8 1.604 15 -7.586

 MALTA 3 45 1.372 16 1.369
R. MOLDOVA 0   927 17 927

LATONIA 120 27 708 18 588
AUSTRALIA 11 42 697 19 686
RUSSIAN 

FEDERATION 0   675 20 675

Source: NIS

Chart 55. Foreign trade in monitors and projectors

Source: NIS
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The Netherlands has maintained its first position in both 
2010 and 2014, although its share in total exports has 
diminished considerably. Basically, Romania has managed to 
diversify the structure of countries of destination during the 
period. Slovakia stands out as a very important trade partner, 
with the share in total exports of such goods rising from 15.9% 
to 17.8%

Table 57. Evolution of exports of monitors and 
projectors (thousand EUR)

  Thousand 
EUR 2010

% of 
the 

total
Position 

2010
Thousand 
EUR 2014

% of 
the 

total
Position 

2014

NETHERLANDS 174.345,90 46,3% 1 124.225,06 28,8% 1
SLOVAK 

REPUBLIC 59.813,78 15,9% 2 76.723,56 17,8% 2

GREAT 
BRITAIN 1.362,70 0,4% 13 70.731,73 16,4% 3

ITALY 57.316,27 15,2% 3 52.031,56 12,0% 4
GERMANY 11.784,37 3,1% 6 45.586,33 10,6% 5

SPAIN 18.436,00 4,9% 4 11.848,15 2,7% 6
FRANCE 17.871,16 4,7% 5 10.400,49 2,4% 7

HUNGARY 4.040,23 1,1% 8 10.283,62 2,4% 8
TURKEY 1.538,09 0,4% 12 5.680,24 1,3% 9

PORTUGAL 3.703,24 1,0% 10 4.932,68 1,1% 10

Source: NIS

The general trend of the exports of monitors and projectors 
follows that of the Netherlands, but it is worth noting that 
export diversification has had a beneficial effect. The decline 
in exports to the Netherlands has been offset by the increase 
in exports to Slovakia and especially to Great Britain.

Chart 56. Evolution of total exports and with The 
Netherlands

Source: NIS

In terms of imports, the top ranking country in 2014 is 
Slovakia with a share of over 30%, up from 2010 (19.1%). Two 
other important partner countries with respect to the import 
of monitors and projectors are Poland and Hungary.
Table 57. Evolution of imports of monitors and projectors by 
countries (thousand EUR)

  Thousand 
EUR 2010

% of 
the 

total
Position 

2010
Thousand 
EUR 2014

% of 
the 

total
Position 

2014

SLOVAK 
REPUBLIC 49.068,86 19,1% 2 96.086,67 32,2% 1

POLAND 51.946,09 20,3% 1 54.571,87 18,3% 2
HUNGARY 24.266,57 9,5% 3 45.516,88 15,2% 3

  P. R. CHINA 16.354,22 6,4% 7 19.603,15 6,6% 4
GERMANY 8.975,94 3,5% 10 10.688,67 3,6% 5

NETHERLANDS 18.161,45 7,1% 6 10.163,27 3,4% 6
INDONESIA 1,20 0,0% 49 9.412,92 3,2% 7

 CZECH 
REPUBLIC 18.880,26 7,4% 5 9.190,53 3,1% 8

TURKEY 19.085,93 7,4% 4 8.699,49 2,9% 9
ITALY 4.310,89 1,7% 12 5.946,57 2,0% 10

Source: NIS
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The trend in total imports is similar to that of Slovakia, which 
has recorded almost the doubling of the imports of monitors 
and projectors in the five years’ period analysed. Significant 
increases are noticeable in Hungary (which maintains the 3rd 
position), while imports from Poland see only a slight increase. 
The ascending trend of China is again remarkable, with the 
county climbing from the 7th position in 2010 to the 4th position 
in 2014 (an increase of almost 20%).

Chart 57. Evolution of total imports and with Slovakia

Source: NIS

7. Data Sources

Data sources used in this analysis:
1. Ministry of Finance: annual summary statements (balance sheet, profit and loss account, other annexes) related to 

companies registered with the Trade Register. These data are used for determining the contribution of copyright industries 
to the national economy in terms of gross value added, employment, profitability, turnover and labour productivity.

2. The National Institute of Statistics
a) Data about the volume and value of imports and exports by various copyright activities. They are used in the foreign 

trade analysis.
b) Data about population, household income and expenditure at national and regional level.

3. Various international institutions (World Bank, WIPO etc.) for data used in the comparisons with external indicators of 
influence.
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1. Analiza pieței de film din România
Analiza pieței naționale de film s-a efectuat pe baza datelor 

statistice oferite de către Centrul Național al Cinematografiei 
din România (CNC). Aceste date oferă o imagine atât la nivel 
național, cât și la nivel regional în ceea ce privește o serie de 
indicatori, precum numărul total de ecrane, numărul total de 
locuri în cinematografe sau numărul total de spectatori. De 
asemenea, datele oferă și o imagine asupra evoluției rețelei 
cinematografice din România la nivel de orașe pentru perioada 
2010-2015. 

1.1 Viziune de ansamblu
Evoluția pieței naționale de film a fost una pozitivă sub 

aspectul mai multor indicatori. Astfel, numărul total de ecrane 
a crescut de la 264 în 2012 la 339 în 2015, fapt ce a creat un 
cadru favorabil și pentru creșterea numărului total de locuri în 
cinematografe. Astfel, numărul acestora a crescut cu 33,7% în 
această perioadă, ceea ce echivalează cu o creștere în termeni 
absoluți de peste 2,8 mil. spectatori. 
Tabelul 1. Indicatori de sinteză a pieței de film din România

Indicatori 
sintetici 2012 2013 2014 2015

Număr ecrane 264 264 292 339

Număr locuri  
per ecran 220 233 211 201

Număr 
cinematografe 
cu două sau mai 
multe ecrane

26 28 17 40

Număr 
cinematografe în 
funcțiune

81 76 78 82

Încasări totale (lei) 144.793.811 160.523.144 185.201.343 206.868.801

Număr total de 
spectatori 8.348.538 9.048.257 10.171.644 11.166.861

Indicatori 
sintetici 2012 2013 2014 2015

Frecvența pe 
locuitor 0,44 0,45 0,52 0,57

Preț mediu bilet 17,34 17,74 18,21 18,52

Sursa: Centrul Național al Cinematografiei (CNC)

Creșterea numărului de cinematografe în funcțiune, a 
numărului total de spectatori și a prețului unitar al biletelor 
de vânzare a condus la creșterea veniturilor înregistrate de 
cinematografe. Conform datelor din acest tabel rezultă o 
creștere anuală a încasărilor cu peste 42% sau aproape  
14 mil. euro a pieței de film. 

Evoluția pozitivă anuală a încasărilor a fost încurajată 
de o serie de factori importanți care au acționat în această 
perioadă:

1. Creșterea	veniturilor	populației	în	această	perioadă. 
Astfel, conform comunicatelor Institutului Național 
de Statistică, veniturile totale medii lunare au fost de 
2.475 de lei/gospodărie sau 861,2 lei/persoană. În anul 
2015, veniturile totale medii lunare au fost de 2.862 
de lei/gospodărie sau 1.079 de lei/persoană. Aceasta 
se traduce printr-o creștere a veniturilor medii lunare 
cu 217,8 lei/persoană (25,2%). La aceasta se adaugă 
și faptul că există diferențe în funcție de mediul de 
rezidență; de exemplu, pentru anul 2015, veniturile în 
mediul urban au fost de 1.237,48 lei/persoană/lună, în 
timp ce în mediul rural acestea au fost de 893,88 lei/
persoană/lună. Acest rezultat este important deoarece 
rețeaua cinematografică este amplasată în mediul 
urban, conducând evident la un acces mult mai facil 
pentru populația din mediul urban. Ca	atare,	a	avut	loc	
o	creștere	a	veniturilor	grupului	țintă	al	acestei	piețe.

2. Dezvoltarea	de	centre	comerciale	de	tip	mall	dotate	
cu	cinematografe.	Datele din tabelul de mai sus arată 
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o creștere a numărului de cinematografe cu două sau 
mai multe ecrane de la 26 în anul 2012 la 40 în anul 
2015. Acestea se află preponderent în astfel de centre 
comerciale. De exemplu, cele mai importante proiecte 
rezidențiale de acest tip în 2015 au fost: Mega Mall în 
București, Coresi Shopping City în Brașov și Timișoara 
Shopping City în Timișoara. Toate aceste malluri sunt 
dotate cu cinematografe, reprezentând o sursă de 
bază pentru recreere / divertisment. 

3. Emanciparea	consumului	populației. Se poate vorbi 
despre o diversificare a consumului populației în ultima 
perioadă de timp și alocarea unui buget în creștere 
pentru activități culturale și recreative. Tot conform 
datelor de la INS, ponderea din bugetul gospodăriilor 
alocată pentru servicii culturale și de recreere a 
crescut de la 3,3% la 3,6% în perioada 2011-2015. 
Sigur că, în termeni relativi, această creștere nu pare 
deloc mare, dar dacă luăm în considerare creșterea 
veniturilor medii lunare, rezultă o creștere de 2,3 mld. 
lei. Aceasta acoperă evident întreaga gamă de bunuri 
și servicii culturale și de recreere, dar explică și acoperă 
și creșterea de peste 62 mil. lei reprezentând încasările 
totale ale pieței de film din România.

4. Oferta	relativ	redusă	de	servicii	de	divertisment	din	
România.	Deși s-au înregistrat progrese vizibile în ultima 
perioadă de timp, se poate vorbi de o ofertă insuficientă 
de divertisment pe piața românească. Când vine vorba 
de modul de petrecere a timpului liber, opțiunile sunt 
încă destul de reduse. Acesta poate fi un factor favorabil 
tocmai pentru piața de film. În lipsa unor alternative 
atrăgătoare de petrecere a timpului liber, publicul 
preferă să meargă la film, în special în weekenduri sau 
alte zile libere (deși este adevărat că se simte o tendință 
de uniformizare în orașele mari a frecvenței de mers la 
cinema și în celelalte zile ale săptămânii).

Sintetic, creșterea anuală a încasărilor este redată în 
graficul de mai jos.

Graficul	1.	Evoluția	încasărilor	pieței	de	film	din	România

Sursa: date CNC

În ceea ce privește numărul de filme în premieră în funcție 
de țara de origine, predomină filmele americane (104 în 2015). 
Totuși, acest număr a fost în scădere comparativ cu anul 2012 
și în special cu 2013. În schimb, a crescut foarte mult numărul 
de filme europene (cu peste 66% în 2015 față de 2012), pe 
fondul unei tendințe în cadrul UE de a încuraja producția și 
distribuția acestora. 

În ceea ce privește numărul de filme românești, vârful este 
atins în anul 2013, când numărul total de filme în premieră a 
fost de 27 (13,6% din total), dintre care 18 au beneficiat de 
sprijinul CNC.
Tabelul 2. umărul	de	filme	în	premieră	în	funcție	de	țara	de	
origine

Proveniența filmelor 2012 2013 2014 2015

Din România, din care: 23 27 23 22

   cu sprijin CNC 15 18 10 14

Europene 48 38 47 80

Americane 113 123 113 104

Alte țări 2 10 9 11

TOTAL 186 198 192 217

 Sursa: date CNC
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Mai jos este redată structura filmelor în premieră în 2015 
în funcție de țara de proveniență. Se observă că primul loc 
este ocupat de filmele americane, urmate de filmele europene 
și cele românești. Totuși, față de anul 2012, când ponderea 
filmelor americane era de 60% din total, în 2015 această 
pondere scade la 48%. Mai mult, dacă am adăuga filmele 
românești la cele europene, total pondere filme europene s-ar 
ridica în 2015 la 47%, ceea ce înseamnă practic aproape o 
egalitate cu cele americane. 

Graficul	2.	Structura filmelor în premieră în 2015

Sursa: date CNC 

1.2 Rețeaua cinematografică din 
România

În momentul de față, cea mai modernă structură de 
cinematografe este cea de tip multiplex. Această rețea a 
cunoscut o îmbunătățire continuă atât la nivel național, cât și 
la nivel regional în ceea ce privește numărul total de ecrane, 
de locuri și de spectatori. Merită menționat de exemplu că 
numărul total de spectatori în această rețea a depășit pentru 
prima oară 10 milioane de persoane în anul 2015, pe fondul 
unei creșteri cu 9,2% comparativ cu anul precedent. Creșterea 

este spectaculoasă comparativ cu anul 2012, în numai trei ani 
numărul total de spectatori crescând cu 47,7%.

Revenind la numărul de ecrane, infrastructura a cunoscut 
o dezvoltare anuală din anul 2012, inclusiv la nivelul regiunilor 
de dezvoltare economică ale României. Singura excepție o 
reprezintă Regiunea Nord-Vest, care a înregistrat o stagnare în 
această perioadă (36 de ecrane în 2015). Pe locul 1 se situează 
Regiunea București-Ilfov, cu 91 de ecrane. Cel mai mare ritm de 
creștere se înregistrează în Centru (200%) și Nord-Est (187%). 
De remarcat este și Regiunea Sud-Vest, care în anul 2012 nu 
avea niciun ecran de tip multiplex, dar care în 2015 a numărat 
18 ecrane, în creștere anuală continuă.
Tabelul 3. Numărul de ecrane multiplex pe regiuni

Regiune 2012 2013 2014 2015

Vest 25 25 25 31

Sud-Est 24 24 26 36

Sud-Vest 0 4 12 18

Sud 18 18 31 31

Nord-Vest 35 36 36 36

Nord-Est 15 20 18 28

Centru 11 11 13 22

București-Ilfov 81 77 84 91

TOTAL 209 215 245 293

 Sursa: date CNC

Numărul total de locuri în cinematografe multiecran și 
multiplexuri urmează evident tendința numărului de ecrane. 
Cele mai multe locuri se află în București-Ilfov (17.813 locuri), 
iar pe ultimul loc se află Regiunea Sud-Vest (2.432 de locuri), 
dar această regiune se află la început de drum, având în 
vedere faptul că în 2012 nu avea niciun loc în acest tip de 
infrastructură. 

Dimensiunea medie a unei săli de cinema (raport între 
numărul de locuri și numărul de ecrane) arată prezența unor 
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săli mai mari în București (196 de locuri/ecran). Nu există însă 
diferențe majore față de celelalte regiuni, cu excepția Regiunii 
Sud-Vest (135 de locuri/ecran), evident datorită faptului că 
apariția acestor tipuri de ecrane a început aici de-abia în 2013.

Graficul	3.	Dimensiunea medie a sălilor multiplex  
pe regiuni, 2015

Sursa: date CNC

Numărul total de spectatori a crescut de la an la an, depășind 
10 milioane în 2015. Cei mai mulți spectatori se înregistrează 
în București-Ilfov, care deține atât cea mai mare infrastructură, 
cât și cea mai mare populație din țară. Regiunea Nord-Vest a 
trecut permanent de pragul de 1 milion de spectatori, în timp 
ce Regiunea Sud-Est a trecut și ea peste acest prag începând cu 
anul 2014. Cel mai mare ritm de creștere se înregistrează însă 
în Regiunea Sud, cu 263% în 2015 față de 2011, dar creșterea 
s-a făcut de la un număr mic de spectatori. 

Tabelul 4. Numărul total de spectatori pe regiuni

Regiunea 2012 2013 2014 2015

Vest 731.710 755.974 822.481 895.451

Sud-Est 807.334 963.027 1.056.839 1.201.944

Sud-Vest 0 27.700 211.232 362.035

Sud 277.753 628.306 690.580 729.487

Nord-Vest 1.118.909 1.032.935 1.231.011 1.263.278

Nord-Est 593.991 690.789 836.809 959.530

Centru 380.090 350.005 441.733 670.072

București-Ilfov 3.033.076 3.679.721 4.097.678 4.177.137

TOTAL 6.942.863 8.128.457 9.388.363 10.258.934

Sursa: date CNC

Ponderea cea mai ridicată se înregistrează în Regiunea 
București-Ilfov (41%), urmată de Nord-Vest și Sud-Est (cu câte 
12%). La polul opus se situează Regiunea Sud-Vest, cu numai 
3% din numărul total de spectatori în anul 2015. 

Graficul	4.	Ponderea numărului de spectatori  
pe regiuni în 2015

Sursa: date CNC
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2. Analiza producției și distribuției de filme 
cinematografice, video și programe TV

În cadrul acestei secțiuni se va extinde analiza realizată 
mai sus, unde au fost luate în considerare datele deținute 
de către Centrul Național al Cinematografiei. Se va face o 
analiză în dinamică a evoluției financiare a companiilor care 
activează în domeniul producției, post-producției și distribuției 
de filme cinematografice, video și programelor TV. Mai exact, 
se va efectua o radiografie a următoarelor patru domenii de 
activitate:

• CAEN 5911: Activități de producție de filme cinematografice, 
video și programe de televiziune: 

 ¾ activități de producție cinematografică, video și 
de programe de televiziune (seriale de televiziune, 
documentare etc.) sau reclame de televiziune;

 ¾ activitățile arhivelor de filme etc. 

• CAEN 5912: Activități de post-producție de filme 
cinematografice, video și programe de televiziune:

 ¾ redactarea, transferurile de pe film pe casete, 
titrarea, subtitrarea grafică produsă pe calculator; 

 ¾ animația și efectele speciale; 

 ¾ developarea și procesarea filmelor cinematografice; 

 ¾ activitatea laboratoarelor de filme cinematografice 
și activitățile laboratoarelor speciale, pentru filmele 
de desene animate. 

• CAEN 5913: Activități de distribuție a filmelor cinematografice, 
video și programe de televiziune: 

 ¾ distribuția de filme, benzi video, DVD-uri și producții 
similare către sălile de cinematograf, rețelelor și 
posturilor de televiziune etc.;

 ¾ achiziționarea drepturilor de distribuire a filmelor, 
benzilor video și DVD-urilor. 

• CAEN 5914: Proiecția de filme cinematografice: 

 ¾ activități de proiecție a filmelor cinematografice 
sau a casetelor video, în săli de cinema, în aer liber 
sau în alte locuri destinate proiecțiilor; 

 ¾ activitățile cinecluburilor. 
Așadar, cele patru domenii implică atât activități de 

producție, cât și activități de distribuție. În acest caz, sursa 
datelor o reprezintă informațiile din situațiile anuale de sinteză 
depuse de către companiile comerciale la Ministerul Finanțelor 
Publice și la Oficiul Național Registrul Comerțului. Pentru acest 
studiu, a fost folosită mai exact ca sursă www.listafirme.ro. 
Intervalul de analiză a fost 2011-2015, un interval suficient de 
lung pentru a putea suprinde modificările survenite în acest 
domeniu. Pentru analiza numărului de companii, intervalul de 
analiză a inclus chiar și situația la iunie 2016.

Analiza se va efectua la următoarele niveluri:
1. Număr companii;
2. Cifra de afaceri;
3. Profitul net;
4. Ocuparea forței de muncă;
5. Productivitatea muncii.
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2.1 Numărul de companii
Numărul de companii în acest domeniu de activitate a avut 

o evoluție pozitivă. Astfel, dacă în anul 2011, numărul total 
de companii din domeniul producției și distribuției de filme 
cinematografice, video și programe de televiziune era de 1.227 
de firme, în iunie 2016 acest număr a trecut de 2.000 de firme. 

Cea mai mare creștere a avut loc în anul 2015 (14,8%). 
Trebuie remarcat faptul că și în 2016 trendul fost unul 
semnificativ, respectiv 8,5% la iunie 2016. Acesta este un 
rezultat parțial deoarece include raportarea doar la semestru. 
Este posibil ca până la finele anului dacă tendința continuă ca 
în prima jumătate a sa, ritmul de creștere al anului 2016 să fie 
chiar mai mare decât în anul 2015.

Graficul	5.	Numărul total de companii

 Sursa: www.listafirme.ro 

Din cadrul acestora, cele mai multe companii sunt în 
domeniul producției și post-producției de filme cinematografice, 
video și programe de televiziune (codurile CAEN 5911 și 
5912). Firmele din domeniul distribuției sunt mult mai puține 

ca număr, dar cunosc o evoluție constant pozitivă în cadrul 
intervalului de timp analizat (codurile CAEN 5913 și 5914). 
Tabelul	5.	Structura numărului de companii

Activitate 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

CAEN 5911 1.073 1.191 1.328 1.491 1.712 1.864

CAEN 5912 82 88 100 115 134 147

CAEN 5913 36 40 42 47 53 53

CAEN 5914 36 41 44 48 54 55

 Sursa: www.listafirme.ro 

Marea majoritate a companiilor sunt microîntreprinderi 
(97%). În fapt, există o singură întreprindere mare cu 278 de 
angajați, situată în județul Ilfov și care activează în domeniul 
Activităților de producție cinematografică, video și de 
programe de televiziune. Tot ca o observație, toate cele opt 
companii mijlocii și mari sunt din Regiunea București-Ilfov, 
indicând o concentrare a acestor activități în această zonă. 
Dintre acestea, cinci companii sunt din domeniul producției, 
iar trei sunt din domeniul Proiecției de filme cinematografice.
Tabelul 6. Mărimea companiilor

Structura 
companiilor Micro Mică Mijlocie Mare

Număr companii 2062 49 7 1

Nr. mediu salariați 1 18 100 278

 Sursa: www.listafirme.ro 

Din punctul de vedere al regiunilor, cea mai mare 
concentrare se observă în București-Ilfov (71,2% în 2015), 
urmată de Regiunea Nord-Est (6,7% în 2015). Nicio regiune în 
afară de București-Ilfov nu atinge pragul de 10%, indicând o 
concentrare masivă a numărului de firme în această arie. La 
polul opus se situează Sud-Vest Oltenia, cu numai 1,8% din 
numărul total de companii studiate. 
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Tabelul 7. Distribuția pe regiuni a companiilor

Regiune 2011 2015 % modificare

București-Ilfov 706 1.509 113,7%

Sud Muntenia 55 116 110,9%

Sud-Vest Oltenia 15 39 160,0%

Vest 44 78 77,3%

Nord-Vest 81 141 74,1%

Centru 63 87 38,1%

Nord-Est 36 71 97,2%

Sud-Est 43 78 81,4%

TOTAL 1.043 2.119

 Sursa: www.listafirme.ro 

Toate regiunile înregistrează o creștere a numărului 
total de companii, evident cu ritmuri diferite. Astfel, cea mai 
mare creștere, din punct de vedere relativ, se înregistrează 
în Regiunea Sud-Vest Oltenia (160% în 2015 comparativ cu 
2011), dar acest lucru este datorat numărului extrem de mic 
de companii în anul 2011. Cea mai modestă creștere are loc 
în Regiunea Centru (38,1%), a cărei poziție este periclitată de 
Sud-Est (81,4%) și Vest (77,3%). 

Următoarea analiză are în vedere distribuția numărului de 
companii pe primele zece orașe din România din punctul de 
vedere al populației. Pe primul loc se situează, așa cum era de 
așteptat, Bucureștiul, atât ca număr de firme, cât și ca raport 
între numărul de firme și populație (raportat la 100.000 de 
locuitori). Locul următor este ocupat de Cluj-Napoca, cu 21,7 
companii la 100.000 de locuitori, urmat la mare distanță de 
Constanța, cu 12 companii la 100.000 de locuitori. Pe ultimul 
loc este Galațiul, cu numai 3,6 companii la 100.000 de locuitori. 

Rezultatele la nivel de orașe reflectă în fapt situația la nivelul 
regiunilor. Puterea principalelor orașe în a atrage înființarea 
și operarea de activități de către companiile din domeniul 
producției și distribuției de filme cinematografice, video și 
programe de televiziune influențează rezultatul regiunilor. 

Astfel, rezultatul obținut de Regiunea Nord-Vest (care deține 
poziția 2 în topul regiunilor) este influențat evident în mare 
măsură de activitatea din orașul Cluj-Napoca, situat pe locul 
2 în topul orașelor și la mare distanță de restul orașelor de pe 
pozițiile 3-10. În același timp, Regiunea Sud-Est ocupă ultimul 
loc, influențat într-o pondere semnificativă și de rezultatul 
orașului Galați, situat pe ultimul loc în acest clasament. 
Tabelul 8. Distribuția companiilor pe cele mai mari orașe din 
România, 2015

Poziție Oraș Populație Nr. firme Nr. firme la 
100.000 loc.

1 București 1.883.425 1.314 69,8

2 Cluj-Napoca 345.796 75 21,7

3 Timișoara 319.279 22 6,9

4 Iași 290.422 19 6,5

5 Constanța 283.872 34 12,0

6 Craiova 269.506 12 4,5

7 Brașov 253.200 19 7,5

8 Galați 249.432 9 3,6

9 Ploiești 209.945 19 9,0

10 Oradea 196.367 11 5,6
 Sursa: INS, www.listafirme.ro 

Merită menționat că există două regiuni reprezentate de 
câte două orașe în acest clasament. Este vorba de Regiunea 
Nord-Vest, reprezentată de către Cluj-Napoca și Oradea, 
respectiv de Sud-Est, reprezentată de Constanța și Galați. 
Rezultatele lor sunt diametral opuse. Astfel, în cazul Regiunii 
Nord-Vest, își aduce contribuția atât orașul Cluj-Napoca, cât 
și orașul Oradea (5,6 companii la 100.000 de locuitori). Acesta 
din urmă obține un rezultat superior față de Galați, dar și față 
de Craiova (4,5 companii la 100.000 de locuitori), situat în 
Regiunea Sud-Vest Oltenia. La celălalt pol, rezultatul Galațiului 
îl trage în jos pe cel al Constanței, care per ansamblu obține 
o performanță bună, situându-se pe locul 3 cu 12 companii la 
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100.000 de locuitori. Totuși, rezultatul Constanței coroborat cu 
cel al Galațiul (cu un număr mult mai mic de companii) face ca 
Regiunea Sud-Est să se claseze pe ultimul loc.

Analiza prezentată mai sus este surprinsă în graficul de mai 
jos.
Graficul	6.	Distribuția numărului de companii pe cele mai 

mari centre urbaneb raportat la 100.000 de locuitori (2015)

 Sursa: www.listafirme.ro

2.2 Cifra de afaceri
În continuare, se va realiza o aprofundare a analizei 

economico-financiare din domeniul producției și distribuției de 
filme cinematografice, video și programe TV. Este important 
evident de analizat evoluția numărului de companii, dar mult 
mai important este cum au performat acestea din punctul de 
vedere al cifrei de afaceri, profitului și al altor indicatori de 
eficiență economică, tratați în cele ce urmează.

În această subsecțiune se va realiza analiza cifrei de afaceri. 
Per ansamblu se remarcă un trend ascendent foarte important 
la nivelul întregului interval de analiză (+28,4% în anul 2015 
comparativ cu anul 2011). 
Tabelul 9. Evoluția cifrei de afaceri (mii lei)

ACTIVITATE 2011 2012 2013 2014 2015
Activități de 
producție 
cinema, video și 
programe TV

530.129 555.501 617.735 745.934 646.366

Activități post-
producție 
cinema, video și 
programe TV

24.696 29.895 31.513 34.677 42.744

Activități de 
distribuție 
a filmelor 
cinema, video și 
programe TV

198.968 255.937 279.205 268.218 225.523

Proiecția 
de filme 
cinematografice

150.457 164.347 187.440 212.089 246.282

TOTAL 904.250 1.005.680 1.115.893 1.260.918 1.160.915

 Sursa: www.listafirme.ro 

Cea mai mare pondere este adusă de activitățile de 
producție filme cinematografice, video și programe de 
televiziune (55,6% din total cele patru activități).
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Graficul	7.	Structura cifrei de afaceri (lei)

 Sursa: www.listafirme.ro 

Spre deosebire de numărul de companii, cifra de afaceri nu 
a cunoscut o evoluție ascendentă pentru întregul interval de 
analiză. Astfel, după o evoluție pozitivă an de an în perioada 
2011-2014, cifra de afaceri cunoaște o ușoară scădere în 2015 
(-7,9%). Această scădere a fost generată de două dintre cele 
patru domenii de activitate: Activități de producție cinema, video 
și programe TV – CAEN 5911 (-13,3 ) și Activități de distribuție 
a filmelor cinematografice, video și programe TV – CAEN 5913 
(-15,9). Astfel, distribuția a fost influențată în mod direct de 
producție. 

Scăderea producției în cadrul activității CAEN 5911 este 
corelată și cu datele statistice oferite de către Centrul Național 
al Cinematografiei. Astfel, are loc o scădere a producției de 
filme românești cu 100% finanțare națională, în anul 2015 
comparativ cu anul 2014, în particular a filmelor de lung 
metraj. În anul 2014, numărul total de filme românești de lung 
metraj a fost 38, în timp ce în anul 2015 numărul acestora 
a scăzut la 26. Cea mai mare scădere a fost înregistrată de 
filmele de lung metraj de ficțiune (-10 filme în 2015 față de 
2014). Evident, această evoluție a influențat și cifra de afaceri 
a filmelor din domeniul producției și distribuției specifice. 
Tabelul 10. Dinamica anuală a cifrei de afaceri

ACTIVITATE 2011 2012 2013 2014 2015
Activități de producție 
cinema, video și programe TV 0,0% 4,8% 11,2% 20,8% -13,3%

Activități post-producție 
cinema, video și programe TV 0,0% 21,1% 5,4% 10,0% 23,3%

Activități de distribuție a 
filmelor cinema, video și 
programe TV

0,0% 28,6% 9,1% -3,9% -15,9%

Proiecția de filme 
cinematografice 0,0% 9,2% 14,1% 13,2% 16,1%

TOTAL 0,0% 11,2% 11,0% 13,0% -7,9%
 Sursa: www.listafirme.ro 

Dinamica anuală a cifrei de afaceri relevă trenduri pozitive 
pentru toate cele patru activități. Rezultate foarte bune se 
remarcă pentru două dintre acestea (care de altfel au și o 
dinamică anuală pozitivă pentru fiecare an de analiză).
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Graficul	8.	Dinamica anuală a cifrei de afaceri

 Sursa: www.listafirme.ro 

Prima activitate se referă la 5912 – Activități de post-
producție cinematografică, video și de programe de televiziune 
(+62,9% în 2015 față de 2011). Aceste activități nu au fost 
afectate în 2015 de activitatea de producție propriu-zisă.

Cealaltă activitate se referă la 5914 – Proiecția de filme 
cinematografice, care a cunoscut o creștere de 19% în 2015 

față de 2014. În acest caz, distribuția a inclus toate tipurile 
de filme, respectiv atât filme românești, cât și filme străine. 
Astfel, tot din analiza datelor CNC, s-a remarcat o creștere a 
numărului de spectatori cu 9,8%, precum și a încasărilor totale 
ale cinematografelor din rețea cu 11,7%. 

În același timp, a crescut numărul de cinematografe cu 
două sau mai multe ecrane de la 17 în 2014 la 40 în 2015. 
Fenomenul de extindere a marilor centre comerciale de tip 
mall dotate cu cinematografe moderne a continuat în 2015, 
ceea ce a condus la creșterea numărului de locuri în aceste 
cinematografe cu 19% și a numărului de spectatori cu 9,3% 
(peste 10,2 mil. spectatori). Ca atare, deși producția de filme 
românești de lung metraj a fost în scădere în 2015, continuarea 
investițiilor în malluri cu cinematografe a condus la creșterea 
per ansamblu a proiecției de filme.

Graficul	9.	Evoluția cifrei de afaceri  
pentru CAEN 5912 și 5914 (lei)

 Sursa: www.listafirme.ro 
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Din punct de vedere regional, aproape întreaga cifră de 
afaceri se înregistrează în București-Ilfov. Există discrepanțe 
majore față de restul regiunilor, mult mai mari decât în cazul 
numărului de companii. București-Ilfov înregistrează cca 93% 
din cifra de afaceri a anului 2015. Chiar dacă în ușoară scădere 
ca pondere comparativ cu anul 2011 (când se obține 96,5% 
din total), rezultatul este unul covârșitor. Scăderea ușoară 
a ponderii Regiunii București-Ilfov se explică prin creșteri de 
peste 100% pentru toate celelalte regiuni, cu excepția Regiunii 
Sud Muntenia (94%). 
Tabelul 11. Structura cifrei de afaceri pe regiuni

Regiune 2011 2015 % modif
București-Ilfov 872.988 1.079.171 23,6%

Nord-Vest 8.162 23.879 192,6%
Sud Muntenia 5.158 10.005 94,0%

Sud-Vest 2.579 4.884 89,4%
Centru 4.280 9.581 123,9%

Nord-Est 1.631 4.217 158,6%
Vest 4.448 16.732 276,2%

Sud-Est 5.004 12.446 148,7%
TOTAL 904.250 1.160.915 28,4%

 Sursa: www.listafirme.ro 

O altă explicație a cifrei de afaceri extrem de mari 
înregistrate de Regiunea București-Ilfov constă în faptul că 
multe firme au sediul social în București sau Ilfov, dar operează 
la nivel național. Aceasta se întâmplă în special în domeniul 
distribuției de filme, unde sunt companii care își desfășoară 
activitatea la nivel național, în special în cinematografele din 
cadrul marilor centre comerciale de tip mall.

Analiza raportului dintre cifra de afaceri și numărul 
de companii care operează într-o anumită regiune arată 
modificări în ceea ce privește pozițiile 2 și 3. Astfel, per total 
regiune, Nord-Vest se situează pe locul 2 cu cca 24.000 mii 
lei. Cu toate acestea, raportat și la numărul de companii 
active, deține locul 4 cu 206 mii lei/companie, fiind devansată 
surprinzător de Sud Muntenia (257 mii lei/companie) și Vest 

(236 mii lei/companie). Aceasta înseamnă că deși cele două 
regiuni au un număr mai redus de companii, acestea sunt 
mai productive în termeni de cifră de afaceri decât cele din 
Nord-Vest.

Graficul	10.	Raportul cifră de afaceri și nr. companii  
(mii lei/companie)

 Sursa: www.listafirme.ro 

Pe primul loc al orașelor din România din punctul de vedere 
al cifrei de afaceri se situează Bucureștiul cu 1.023.584 mii lei, 
urmat de Timișoara cu 9.725 mii lei și Cluj-Napoca cu 9.595 mii 
lei. Aceasta reflectă și rezultatele obținute la raportul dintre cifra 
de afaceri și numărul de companii, unde Regiunea Nord-Vest a 
pierdut locul 2 în favoarea Regiunii Sud Muntenia și a Vestului. 
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Cea mai mică cifră de afaceri este obținută de Galați, 
cu numai 147 mii lei, un rezultat deosebit de modest care 
influențează Regiunea Sud-Est. 
Tabelul 12. Top 10 orașe ca cifră de afaceri

Poziție Oraș Populație Cifră de 
afaceri (mii lei)

CA/populație 
(lei)

1 București 1.883.425 1.023.584 543,5
2 Cluj-Napoca 345.796 9.595 27,7
3 Timișoara 319.279 9.725 30,5
4 Iași 290.422 1.197 4,1
5 Constanța 283.872 9.069 31,9
6 Craiova 269.506 750 2,8
7 Brașov 253.200 861 3,4
8 Galați 249.432 147 0,6
9 Ploiești 209.945 899 4,3

10 Oradea 196.367 5.863 29,9
 Sursa: INS, www.listafirme.ro 

Graficul	11.	Raportul dintre cifra de afaceri și populație

Sursa: INS, www.listafirme.ro 

Raportul dintre cifra de afaceri și populație scoate în 
evidență o serie de rezultate notabile (evident altele decât 
discrepanța majoră dintre București și restul orașelor). Locul 
2 este ocupat de Constanța (31,9 lei/locuitor), urmat de 
Timișoara (30,5 lei/locuitor) și Oradea (29,9 lei/locuitor). În 
mod surprinzător, orașul Cluj-Napoca ocupă de abia locul 4 cu 
numai 27,7 lei/locuitor, deși regiunea ocupă locul 2 la capitolul 
total cifră de afaceri pe regiuni. 

În ultima parte a analizei cifrei de afaceri, se va realiza un 
clasament al companiilor cu defalcare pe cele 4 coduri CAEN 
de producție și distribuție. 
Tabelul 13. Top 10 companii din producția de filme, video și 
programe TV (CAEN 5911)

Poziție COMPANIE Localitate CAEN CA 2015 
(lei)

1 ICON FILMS SRL BUCUREȘTI 5911 46.987.490
2 CASTEL FILM SRL BUCUREȘTI 5911 43.639.026
3 MULTI MEDIA EST SRL BUCUREȘTI 5911 33.192.220
4 ABIS STUDIO SRL BUCUREȘTI 5911 24.346.046

5 FAMILY FILM 
ENTERTAINMENT SRL BUCUREȘTI 5911 19.918.609

6 BUCHAREST FILM STUDIOS SA BUFTEA 5911 17.041.815
7 MITRA FILM SRL BUCUREȘTI 5911 15.124.553
8 INTACT PRODUCTION SRL BUCUREȘTI 5911 14.273.306
9 DIGITAL SPIRIT SRL BUCUREȘTI 5911 13.056.740

10 AVATAR MEDIA PROJECT SRL BUCUREȘTI 5911 11.673.731
Sursa: INS, www.listafirme.ro 

Tabelul 14. Top 10 companii din post-producția de filme, 
video și programe TV (CAEN 5912)

Poziție COMPANIE Localitate CAEN CA 2015 
(lei)

1 STUDIOSET PRODUCTION SRL BUCUREȘTI 5912 10.664.493
2 BTI STUDIO SRL BUCUREȘTI 5912 8.618.945
3 VIDEO EDIT SRL BUCUREȘTI 5912 3.101.295
4 AVATAR MEDIA SRL BUCUREȘTI 5912 2.574.496

5 BRO VISUAL & SOUND 
DESIGN SRL BUCUREȘTI 5912 1.485.462
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Poziție COMPANIE Localitate CAEN CA 2015 
(lei)

6 BROADCAST STUDIO SRL BUCUREȘTI 5912 788.674

7 M 2000 MULTIMEDIA 
SYSTEMS SRL BUCUREȘTI 5912 750.595

8 DIGITAL CUBE SRL BUCUREȘTI 5912 679.003
9 CLASS FUTURE SRL BUCUREȘTI 5912 575.458
10 ZOOMWORKS MEDIA SRL BUCUREȘTI 5912 519.132

Sursa: INS, www.listafirme.ro 

Tabelul	15.	Top 10 companii din distribuția de filme, video și 
programe TV (CAEN 5913)

Pozitie COMPANIA Localitate CAEN CA 2015 
(lei)

1 HBO ROMANIA SRL BUCUREȘTI 5913 92.284.511

2 PROROM DISTRIBUTION SRL BUCUREȘTI 5913 41.699.364

3 FORUM FILM ROMANIA SRL BUCUREȘTI 5913 19.511.494

4 FREEMAN ENTERTAINMENT 
SRL BUCUREȘTI 5913 18.233.575

5 POWER HOUSE FILM & 
TELEVISION SRL BUCUREȘTI 5913 16.306.364

6 ODEON CINEPLEX SRL BUCUREȘTI 5913 9.325.021

7 GLISSANDO GARDEN 
CENTER SRL TIMIȘOARA 5913 8.279.576

8 EMPIRE FILM SRL BUCUREȘTI 5913 6.813.700

9 RO IMAGE 2000 SRL BUCUREȘTI 5913 3.079.383

10 ART MEDIA ERC SRL BUCUREȘTI 5913 1.416.180

Sursa: INS, www.listafirme.ro 

Tabelul 16. Top 10 companii din proiecția de filme (CAEN 5914)

Poziție COMPANIA Localitate CAEN CA (lei)

1 CINEMA CITY ROMANIA SRL BUCUREȘTI 5914 182.003.989

2 MOVIEPLEX CINEMA SRL BUCUREȘTI 5914 15.661.108

3 HOLLYWOOD MULTIPLEX 
OPERATIONS SRL BUCUREȘTI 5914 12.601.765

4 EBS CINEMA SERVICES SRL BUCUREȘTI 5914 7.947.216

5 CINE GRAND SRL BUCUREȘTI 5914 7.578.083

Poziție COMPANIA Localitate CAEN CA (lei)

6

REGIA AUTONOMĂ 
A DISTRIBUȚIEI ȘI 
EXPLOATĂRII FILMELOR 
ROMÂNIAFILM RA

BUCUREȘTI 5914 5.703.268

7 CINEMA PALACE SRL ORADEA 5914 4.696.847

8 CITYPLEX SRL CONSTANȚA 5914 3.089.909

9 ROCINEMA SRL RÂMNICU 
VÂLCEA 5914 1.354.672

10 COMPANIA EXPLOATARE 
FILM SRL BUCUREȘTI 5914 1.341.733

Sursa: INS, www.listafirme.ro 

Topul primelor 10 companii din domeniul proiecției de filme 
cinematografice este cel mai echilibrat din punctul de vedere al 
repartiției geografice, cu trei companii din afara Bucureștiului. 
Un alt lucru demn de remarcat este că Cinema City România 
SRL deține 74% din total cifră de afaceri la 2015 a acestui 
sector de activitate. 

2.3 Profitul net
Din punctul de vedere al profitului net, acest domeniu de 

activitate a întâmpinat probleme clare în intervalul de timp 
2011-2014 și chiar în anul 2015 pentru Activitățile de distribuție 
a filmelor cinematografice, video și programe de televiziune. 
Cele mai mari probleme se înregistrează în domeniul producției 
(CAEN 5911), unde rezultatul net este negativ timp de patru ani 
la rând. În același timp însă, începând cu anul 2015 are loc un 
salt spectaculos, iar domeniul respectiv obține un profit net de 
peste 13 mil. lei. Rezultatul este oarecum surprinzător, mai ales 
că în 2015 a avut loc o scădere a cifrei de afaceri comparativ 
cu 2014, explicația constând în alți factori, incluzând aici și o 
potențială disciplină financiară îmbunătățită. 

Activitățile post-producție (CAEN 5912) au fost cele mai 
profitabile, înregistrând profituri în fiecare an al intervalului de 
prognoză. În fapt, acest sector își dublează practic profiturile 
în 2015 față de 2012. 
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Distribuția filmelor, video și programelor TV are cele mai 
mari pierderi, culminând cu -15,3 mil. lei în anul 2015. Pierderea 
în acest an este de 5 ori mai mare decât în 2014, deși cifra de 
afaceri cunoaște o scădere de numai 16% în acest an. 

În fine, și proiecția de filme cinematografice are un ritm 
separat de celelalte sectoare. După o perioadă de doi ani de 
profituri (2011 și 2012), sectorul intră în zona pierderilor în anii 
2013 și 2014, după care înregistrează un salt foarte mare în 
zona profitului net în anul 2015. 

Tabelul 17. Evoluția profitului net (lei)

ACTIVITATE 2011 2012 2013 2014 2015

Activități de producție cinema, video și programe TV -15.720.207 -25.575.633 -4.272.756 -53.151.158 13.604.691

Activități post-producție cinema, video și programe TV 3.202.949 4.188.105 3.902.362 3.860.578 8.238.325

Activități de distribuție a filmelor cinema, video și programe TV -2.901.963 5.970.053 2.534.138 -3.098.586 -15.331.554

Proiecția de filme cinematografice 1.714.807 598.549 -4.812.148 -4.307.535 7.067.007

TOTAL -13.704.414 -14.818.926 -2.648.404 -56.696.701 13.578.469

Sursa: INS, www.listafirme.ro 

Tabelul de mai jos scoate în evidență trendurile diferite ale 
rezultatului net pe cele patru sectoare de activitate, precum 
și per total eșantion. Nu există, așa cum s-a observat în cazul 
numărului de companii și al cifrei de afaceri, un model de 
evoluție previzibil, trendul putând fi dat în acest caz de către 

cele mai puternice companii din domeniu. Acest lucru va fi de 
altfel analizat în cele ce urmează. Per total, cele patru coduri 
CAEN înregistrează o dinamică anuală pozitivă în 2015 față 
de 2014 (+123,9%).

Tabelul 18. Dinamica anuală a profitului net

ACTIVITATE 2011 2012 2013 2014 2015

Activități de producție cinema, video și programe TV 0,0% -62,7% 83,3% -1144,0% 125,6%

Activități post-producție cinema, video și programe TV 0,0% 30,8% -6,8% -1,1% 113,4%

Activități de distribuție a filmelor cinema, video și programe TV 0,0% 305,7% -57,6% -222,3% -394,8%

Proiecția de filme cinematografice 0,0% -65,1% -904,0% 10,5% 264,1%

TOTAL 0,0% -8,1% 82,1% -2040,8% 123,9%

Sursa: www.listafirme.ro 

Dinamica diferită pe fiecare dintre cele patru coduri CAEN 
este reflectată și în următorul grafic, unde se evidențiază un 
trend profund descrescător pentru activitățile de producție și 

un trend cu o pantă ascendentă abruptă pentru proiecția de 
filme cinematografice. Comparativ cu 2011, și celelalte două 
coduri CAEN au evoluții pozitive în anul 2015.



  175Analiza producției și distribuției de filme cinematografice, video și programe TV 

Graficul	12.	Dinamica rezultatului net față de 2011

Sursa: www.listafirme.ro 

Evident, în acest moment se ridică o întrebare: de ce 
rezultatul net înregistrează oscilații atât de mari de la an la 
an și de la sector la sector  O ipoteză în acest sens este că 
trendul este generat de cele mai puternice zece companii din 
punctul de vedere al cifrei de afaceri. Această ipoteză va fi 
testată în continuare pentru fiecare sector și pentru anul 2015 
comparativ cu anul 2014. 

În ceea ce privește Activitățile de producție filme 
cinematografice, video și programe TV, ipoteza se confirmă. 
În 2014, cinci companii din top 10 înregistrează pierderi, în 
timp ce în anul 2015 numai două companii mai înregistrează 
rezultate negative. Chiar și pentru cele două companii are loc o 
reducere a pierderilor, în special pentru Bucharest Film Studios 
SA (reducere de peste 5 mil. lei). De asemenea, rezultatul net 
al acestor companii este de -29,7 mil. lei în 2014 și -15,1 mil. lei 
(o reducere aproape la jumătate a pierderilor). 

Faptul că rezultatul net al celor zece companii este încă 
negativ în 2015 în timp ce per total sector se înregistrează 
profituri nete înseamnă că restul companiilor au avut 
performanțe financiare foarte bune.

Graficul	13.	Rezultatul net în 2014 și 2015, CAEN 5911

Sursa: www.listafirme.ro 
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Pentru activitățile de post-producție, există o singură 
companie cu pierderi în 2014 și o singură companie cu pierderi 
în 2015. Profitul net pentru cele zece companii este de 2,2 
mil. lei în 2014, crescând în anul 2015 la 4,6 mil. lei (practic o 

dublare). Profitul net al celor zece companii în 2015 reprezintă 
cca 50% din profitul acestui cod CAEN, motiv pentru care 
ipoteza enunțată este justificată.

Tabelul 19. Rezultatul net în 2014 și 2015, CAEN 5912

Poziție Firma Județ CAEN Cifra 2014 (lei) Profit 2014 (lei) Cifra 2015 (lei) Profit 2015 (lei)

1 STUDIOSET PRODUCTION SRL B 5912 6.114.803 791.362 10.664.493 2.285.316

2 BTI STUDIO SRL B 5912 6.842.279 361.285 8.618.945 447.115

3 VIDEO EDIT SRL B 5912 2.669.944 686.082 3.101.295 1.072.601

4 AVATAR MEDIA SRL B 5912 2.138.674 21.311 2.574.496 308.867

5 BRO VISUAL & SOUND DESIGN SRL B 5912 1.675.347 263.185 1.485.462 146.117

6 BROADCAST STUDIO SRL B 5912 1.152.743 159.293 788.674 74.702

7 M 2000 MULTIMEDIA SYSTEMS SRL B 5912 818.451 37 750.595 162.330

8 DIGITAL CUBE SRL B 5912 740.222 46.651 679.003 88.019

9 CLASS FUTURE SRL B 5912 639.129 70.547 575.458 -20.919

10 ZOOMWORKS MEDIA SRL B 5912 287.394 -127.957 519.132 36.179

Sursa: www.listafirme.ro 

Analiza merită o atenție deosebită pentru Activitățile de 
distribuție a filmelor cinematografice, video și programe TV 
(CAEN 5913), deoarece este singurul cod care înregistrează 
pierderi în anul 2015. Mai mult, aceste pierderi sunt de cinci 
ori mai mari în acest an comparativ cu anul 2014. Ipoteza este 
confirmată clar: dacă în 2014 există cinci companii cu pierderi 
cumulate în valoare de -14,7 mil. lei, în 2015 există tot cinci 
companii cu pierderi, dar valoarea cumulată a acestora este 
de -23,0 mil. lei (mai mare decât pierderea întregului sector în 
acest an). 

Ca atare, situația rezultatului net ar fi fost mult mai gravă 
dacă restul companiilor din eșantion ar fi avut același model 
de evoluție. Acest lucru nu s-a întâmplat, respectivele companii 
înregistrând performanțe financiare superioare comparativ cu 
primele zece firme.

Per ansamblu însă, companiile din cadrul acestui cod CAEN 
au performat clar mai slab în 2015 față de 2014. Astfel, în 
2014, au existat 36 de companii care au raportat cifră de 
afaceri pozitivă (deci au avut activitate economică efectivă sau 
cu alte cuvinte au fost active în acest an), dintre care 14 firme 
au înregistrat pierderi (39% din total eșation). În anul 2015, au 
existat 45 de companii cu cifră de afaceri pozitivă, dintre care 
21 au raportat pierderi (47% din total), o creștere a acestui 
număr de companii cu 8% într-un an. 

La nivel individual, compania cu cea mai mare cifră de 
afaceri, respectiv HBO ROMANIA SRL, cunoaște o creștere 
a profitului net cu 20%. La polul opus se situează PROROM 
DISTRIBUTION SRL, situată pe locul 2 ca cifră de afaceri, 
care a cunoscut o creștere a pierderilor cu 35,7%. Situația 
contradictorie, precum și rezultatele înregistrate de primele 
zece companii sunt bine evidențiate și de graficul de mai jos. 
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Graficul	14.	Rezultatul net în 2014 și 2015, CAEN 5913

Sursa: www.listafirme.ro 

Ipoteza se confirmă și pentru Proiecția de filme 
cinematografice, care înregistrează pierderi în valoare de -4,3 
mil. lei în 2014 și profituri de 7,0 mil. lei în 2015, un salt foarte 
important în numai un an de activitate. Topul primelor zece 
companii din punctul de vedere al cifrei de afaceri arată faptul 
că în anul 2014 au existat șase companii cu pierderi, ceea ce 
a făcut ca eșantionul primelor zece companii să acumuleze 
rezultat net negativ de -4,7 mil. lei în acest an.

În anul 2015, situația cunoaște o schimbare majoră. În 
primul rând, numai patru companii mai raportează pierderi, 
iar profitul net al primelor zece companii este de 5,1 mil. lei 
(73% din total sector de activitate). 

La nivel individual, există evoluții spectaculoase, cel mai 
mare salt înregistrându-se chiar la nivelul primei companii 
din eșantion. După ce în 2014 a avut pierderi de -398 mii lei, 
în 2015 CINEMA CIT  ROMANIA SRL înregistrează un profit 
net de peste 10 mil. lei. Se poate spune că rezultatul acestei 
companii a avut o contribuție dominantă la nivelul întregului 
sector de activitate. Se mai remarcă totuși și performanțele a 
încă două companii: 

• MOVIEPLEX CINEMA SRL: în 2014 a avut pierderi de -73 
mii lei, iar în anul 2015, profit net de 833 mii lei;

• EBS CINEMA SERVICES SRL: în 2014 a avut pierderi de -2,9 
mii lei, iar în anul 2015, profit net de 2 mil. lei.

La polul opus, se situează CINE GRAND SRL, cu profit net de 
397 mii lei, dar cu pierderi de -837 mii lei în 2015. 

La nivel local, se remarcă și o creștere a performanțelor 
operatorilor economici din Oradea și Râmnicu Vâlcea. CINEMA 
PALACE SRL (din Oradea) cunoaște o creștere a profitului 
net cu 51% pe fondul creșterii cifrei de afaceri cu 13%. De 
asemenea, ROCINEMA SRL (din Râmnicu Vâlcea) înregistrează 
o creștere a profitului net cu peste 15% pe fondul creșterii 
cifrei de afaceri cu cca 7,5%. Aceasta arată că activitatea de 
proiecție a filmelor are potențial de creștere a profitabilității 
la nivel local. 
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Graficul	15.	Rezultatul net în 2014 și 2015, CAEN 5913

Sursa: www.listafirme.ro 

2.4 Ocuparea forței de muncă
Analiza numărului de angajați reflectă o evoluție generală 

pozitivă, cu o creștere de 389 de salariați în 2015 față de 2011 
(11,6%). Este vorba de o creștere anuală moderată generată 
în mare parte de sporurile înregistrate în domeniul Activităților 
de producție de filme cinematografice, video și programe de 
televiziune (CAEN 5911). De altfel, acest cod CAEN deține 
76,6% din total forță de muncă a activităților analizate. 
Tabelul 20. Evoluția numărului de angajați

ACTIVITATE 2011 2012 2013 2014 2015

Activități de producție 
cinema, video și programe TV 2.535 2.582 2.735 2.774 2.870

Activități post-producție 
cinema, video și programe TV 140 157 214 177 142

Activități de distribuție a 
filmelor cinema, video și 
programe TV

191 188 193 187 179

Proiecția de filme 
cinematografice 491 506 539 575 555

TOTAL 3.357 3.433 3.681 3.713 3.746

Sursa: www.listafirme.ro 

Influența codului CAEN 5911 asupra total număr de 
angajați este reliefată de următorul grafic, unde se observă 
aceeași tendință.
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Graficul	16.	Evoluția nr. angajați per total și CAEN 5911

Sursa: www.listafirme.ro 

Din punctul de vedere al structurii codurilor CAEN, singura 
activitate care înregistrează scăderi în 2015 față de 2011, deși 
la un nivel redus (-12 angajați), este Activitatea de distribuție a 
filmelor, video și programe TV (5913). Aceste activități, precum 
și activitățile post-producție (5912) cunosc un vârf al numărului 
de angajați în anul 2013, după care are loc o scădere graduală 
în următorii doi ani.

Graficul	17.	Evoluția nr. de angajați pe coduri CAEN

Sursa: www.listafirme.ro 
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Tabelul 21. Forța de muncă pe regiuni

Regiune 2011 2015 % modif

București-Ilfov 2.861 2.947 3,0%

Nord-Vest 117 187 59,8%

Sud Muntenia 114 137 20,2%

Sud-Vest 33 51 54,5%

Centru 70 84 20,0%

Nord-Est 31 61 96,8%

Vest 57 109 91,2%

Sud-Est 74 170 129,7%

TOTAL 3.357 3.746 11,6%
Sursa: www.listafirme.ro 

Analiza regională scoate din nou în evidență predominanța 
Regiunii București-Ilfov, chiar dacă are o creștere modestă 
de numai 3% în acest interval de timp. Pe locul 2 se situează 
Regiunea Nord-Vest cu o creștere de cca 60%, iar pe locul 3, 
Regiunea Sud-Est cu un salt de cca 130% (cel mai mare salt, 
de altfel).

La nivel urban, cel mai mare număr de angajați este în 
București, urmat de Constanța și Cluj-Napoca. Motivul pentru 
această diferență majoră constă în faptul că în București 
se află cele mai multe și cele mai mari companii atât din 
domeniul producției, cât și din domeniul distribuției. Un alt 
motiv constă în faptul că firmele puternice își înregistrează 
sediul social în București, dar în realitate ele pot opera în toată 
țara și ca atare pot avea angajați la nivel național, în punctele 
de lucru / filialele create. Datele oferite nu pot însă face 
delimitarea dintre numărul de angajați alocați pe București și 
cei alocați în alte orașe, raportarea financiară făcându-se la 
acest moment în România în funcție de locația sediului social 
unde se înregistrează compania.

Graficul	18.	Top 10 orașe ca număr de angajați

Sursa: www.listafirme.ro 

În fine, un ultim pas în analiza ocupării forței de muncă 
îl reprezintă alcătuirea topului celor mai mari angajatori din 
fiecare domeniu de activitate (cu alte cuvinte pe cele patru 
coduri CAEN) pentru anul 2015. Pentru codul CAEN 5911, 
există o firmă mare în București (peste 250 de angajați), restul 
companiilor fiind de dimensiune mică și mijlocie (între 10 și 250 
de angajați).
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Tabelul 22. Top 10 angajatori din producția de filme, video și 
programe TV (CAEN 5911)

Firma Localitate CAEN Angajați 
2015

BUCHAREST FILM STUDIOS SA BUFTEA 5911 278 
INTACT PRODUCTION SRL BUCUREȘTI 5911 130 
CASTEL FILM SRL BUCUREȘTI 5911 87 
CONSTANTIN ENTERTAINMENT RO SRL BUCUREȘTI 5911 59
RING MEDIA GROUP SRL OTOPENI 5911 55
EXCLUSIV VIDEO PRODUCTION SRL BUCUREȘTI 5911 40
MULTI MEDIA EST SRL BUCUREȘTI 5911 39 
FLORIN CALINESCU MEDIA COMPANY 
IMPEX SRL BUCUREȘTI 5911 34

FOREIGN MEDIA ADVERTISING SRL BUCUREȘTI 5911 31
NORD VEST TV ADVERTISING SRL SATU MARE 5911 28

 Sursa: www.listafirme.ro 

Companiile din domeniul post-producției (5912) au o 
mărime foarte mică. Cu excepția FUN TEAM SUPPORT SRL din 
Ploiești, toate celelalte companii au un număr de angajați mai 
mic decât 10, fiind astfel microîntreprinderi. Acest cod CAEN 
contribuie într-o măsură mică la total forță de muncă studiată 
în acest raport de cercetare, dat fiind și specificul activității, 
care nu implică operațiuni de mare anvergură.
Tabelul 23. Top 10 angajatori din post-producția de filme, 
video și programe TV (CAEN 5912)

Firma Localitate CAEN Angajați 
2015

FUN TEAM SUPPORT SRL PLOIEȘTI 5912 10
NEDAS AVANTGARDE PREST SRL CONSTANȚA 5912 8
STUDIOSET PRODUCTION SRL SECTORUL 1 5912 6
BRO VISUAL & SOUND DESIGN SRL SECTORUL 2 5912 6
ZOOMWORKS MEDIA SRL SECTORUL 1 5912 5
MDV AUDIO STUDIO SRL SECTORUL 2 5912 5
VIDEO EDIT SRL SECTORUL 6 5912 4
AVATAR MEDIA SRL SECTORUL 3 5912 4
GOLEM FILM SRL SECTORUL 1 5912 4
FX INTERNATIONAL PROD SRL SECTORUL 2 5912 3

Sursa: www.listafirme.ro 

Companiile din domeniul distribuției de filme, video și 
programe TV au de asemenea o dimensiune redusă, primii zece 
angajatori fiind firme mici și microîntreprinderi.
Tabelul 24. Top 10 angajatori din distribuție de filme, video și 
programe TV (CAEN 5913)

Firma Localitate CAEN Angajați 
2015

FREEMAN ENTERTAINMENT SRL BUCUREȘTI 5913 24
HBO ROMANIA SRL BUCUREȘTI 5913 18
PROROM DISTRIBUTION SRL BUCUREȘTI 5913 14
ODEON CINEPLEX SRL BUCUREȘTI 5913 14
EMPIRE FILM SRL BUCUREȘTI 5913 14
ART MEDIA ERC SRL BUCUREȘTI 5913 14
E MULTIMEDIA DISTRIBUTION SRL BALOTEȘTI 5913 9
INTERCOMFILM DISTRIBUTION SRL BUCUREȘTI 5913 8
FORUM FILM ROMANIA SRL BUCUREȘTI 5913 7
RO IMAGE 2000 SRL BUCUREȘTI 5913 7

Sursa: www.listafirme.ro 

Cei mai mari angajatori din domeniul proiecției de filme sunt 
companii de dimensiune medie (primele trei entități), urmate de 
companii mici (sub 50 de angajați) și chiar microîntreprinderi la 
Iași și Râmnicu Vâlcea (până în 10 angajați). 
Tabelul	25.	Top 10 angajatori din proiecția de filme 
cinematografice (CAEN 5914)

Firma Localitate CAEN Angajați 
2015

CINEMA CITY ROMANIA SRL BUCUREȘTI 5914 160
ROMANIAFILM RA BUCUREȘTI 5914 149
HOLLYWOOD MULTIPLEX 
OPERATIONS SRL BUCUREȘTI 5914 65

MOVIEPLEX CINEMA SRL BUCUREȘTI 5914 48
EBS CINEMA SERVICES SRL BUCUREȘTI 5914 29
CITYPLEX SRL CONSTANȚA 5914 25
CINEMA PALACE SRL ORADEA 5914 24
BEST SALE SRL SLATINA 5914 10
MALNO SRL IAȘI 5914 5
ROCINEMA SRL RÂMNICU VÂLCEA 5914 4

Sursa: www.listafirme.ro 
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Per total cele patru coduri CAEN analizate, cei mai mari 15 
angajatori la nivel național sunt redați în graficul de mai jos. 
Toate cele 15 companii sunt fie din domeniul producției de 
filme, video și programe TV (5911), fie din domeniul proiecției 
de filme cinematografice (5914). Celelalte două coduri CAEN 
(post-producția și distribuția de filme, video și programe TV) 
nu sunt reprezentate de nicio companie în acest clasament.

Graficul	19.	Top 15 angajatori la nivel național

Sursa: www.listafirme.ro 

2.5 Productivitatea muncii
Productivitatea muncii este tratată în acest studiu ca 

raport între cifra de afaceri și numărul mediu de angajați. Deși 
există și alte abordări, respectiv raportarea valorii adăugate 
brute VAB sau a profitului net la numărul de angajați, pentru 
acest studiu scopul este de a reliefa câți lei cifră de afaceri se 
obțin prin utilizarea unui angajat. Cifra de afaceri este practic 
valoarea producției vândute pe piață (în cazul nostru mai mult 
este vorba de valoarea unor servicii prin specificul activității). 

Comparativ cu anul 2011, productivitatea muncii a cunoscut 
o evoluție pozitivă, atât per total coduri CAEN analizate, cât 
și pentru fiecare cod CAEN în parte. Per total, productivitatea 
muncii a crescut de la 62.357 de euro/angajat în 2011 la 
68.496 de euro/angajat în 2015. Cea mai mare valoare este 
obținută în anul 2014 (75.767 de euro/angajat). În 2015 are 
loc o scădere a acestui indicator, pe seama scăderii valorilor 
pentru producția și distribuția de filme cinematografice, video 
și programe TV. De exemplu, în timp ce numărul de angajați 
a crescut pentru CAEN 5911, cifra de afaceri a cunoscut o 
reducere de -13,3%, un factor de influență fiind în acest sens 
reducerea producției de filme românești de lung metraj, așa 
cum a fost deja menționat la subcapitolul 4.2. Cifra de afaceri.
Tabelul 26. Evoluția productivității muncii (euro/angajat)

ACTIVITATE 2011 2012 2013 2014 2015
Activități de producție 
cinema, video și 
programe TV

48.412 48.579 50.363 59.995 49.777

Activități post-producție 
cinema, video și 
programe TV

40.836 42.995 32.835 43.711 66.530

Activități de distribuție a 
filmelor cinema, video și 
programe TV

241.155 307.397 322.576 320.011 278.463

Proiecția de filme 
cinematografice 70.938 73.339 77.543 82.294 98.077

TOTAL 62.357 66.147 67.596 75.767 68.496

 Sursa: www.listafirme.ro 
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Graficul	20.	Evoluția productivității muncii (euro/angajat)

Sursa: www.listafirme.ro 

Productivitatea muncii cunoaște o creștere de cca 10% în 
2015 față de 2011. Cel mai mare spor s-a înregistrat însă în 
anul 2014, respectiv 21,5%, sub influența performanței foarte 
bune a producției și distribuției de filme cinematografice, 
video și programe de televiziune (5911 și 5913). Astfel, în 
2014 codul CAEN 5911 înregistrează o creștere de 23,9% 
față de 2011, iar codul CAEN 5913, un spor de 32,7% față 
de 2011. Declinul din anul următor al celor două activități 
s-a resimțit negativ la nivelul întregului sector de activitate 
analizat.

Se remarcă trendul pozitiv al Proiecției de filme 
cinematografice (5914), acesta fiind de altfel singurul cod 
CAEN care înregistrează creșteri anuale pentru întregul interval 
de analiză. Comparativ cu anul 2011, sporul de productivitate 
este de 38,3%, o performanță într-adevăr remarcabilă.

Remarcabilă este și evoluția productivității muncii pentru 
Activitățile de post-producție filme cinematografice, video 
și programe TV (5912), care înregistrează un spor de 62,9% 
comparativ cu anul 2011. Valoarea mare a indicatorului 
pentru aceste activități este explicată prin numărul foarte mic 
de angajați ai companiilor din acest sector. La subcapitolul 
4.3. Ocuparea forței de muncă, a fost reliefat faptul că o 

singură companie are zece angajați în 2015, restul fiind 
microîntreprinderi cu mai puțin de zece salariați. 
Graficul	21.	Dinamica productivității muncii față de 2011

Sursa: www.listafirme.ro 
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1. Romanian Motion Picture Market Analysis 
This national motion picture market analysis has been 

performed based on the statistical data provided by the 
National Centre of Cinematography in Romania (NCC). These 
data provide the national and regional overview on several 
indicators such as total number of screens, total number of 
seats in cinema theatres and total number of spectators. The 
data also describe the evolution of the cinema network in 
Romania by cities over the period 2010-2015.

1.1 Overview 
The national motion picture market trend has been positive 

in terms of several indicators. Thus, the total number of cinema 
screens has increased from 264 in 2012 to 339 in 2015, which 
has created favourable conditions for an increase in total 
number of seats in cinema theatres, which grew by 33.7% 
during the period, accounting for an increase in absolute terms 
of over 2.8 million spectators.
Table 1. Motion Picture Market Analysis Synthetic Indicators 

Synthetic 
indicators 2012 2013 2014 2015

Number of screens 264 264 292 339

Number of seats 
per screen 220 233 211 201

Number of cinema 
theatres with two 
or more screens

26 28 17 40

Number of 
cinemas in 
operation 

81 76 78 82

Total revenues (lei) 144.793.811 160.523.144 185.201.343 206.868.801

Total number of 
spectators 8.348.538 9.048.257 10.171.644 11.166.861

Frequency per 
inhabitant 0,44 0,45 0,52 0,57

Synthetic 
indicators 2012 2013 2014 2015

Average ticket 
price 17,34 17,74 18,21 18,52

Source: National Centre of Cinematography (NCC)

The increase in the number of cinemas in operation and in 
the total number of spectators, including the increase in unit 
price of tickets sold, have triggered the growth in the revenues 
incurred by cinemas. The data in the table above show an 
annual increase in revenues by over 42%, i.e. nearly 14 MEUR 
of the movie market.

The positive annual evolution of the revenues gained by 
cinemas in Romania has been encouraged by some key factors 
that have acted in this period, namely:

1. Increase in household incomes during the period. 
Thus, according to the National Statistics Institute 
official reports, the total monthly average income 
was 2.475 lei/household or 861.2 lei/person. In 2015, 
the total monthly average income was 2.862 lei/
household or 1.079 lei/person. That means a monthly 
average revenue growth of 217.8 lei/person (25.2%). 
These data should also account for the fact that there 
are differences depending on the place of residence, 
meaning that in 2015, for example, incomes in urban 
areas were 1237.48 lei/person/month, while in rural 
areas they amounted to 893.88 lei/person/month. 
These figures are important because the cinema 
network is located in the urban area, which is why 
urban population have a much easier access to 
cinemas compared to the rural population. As such, 
there has been a growth in the incomes of the target 
group of this market.

2. The development of shopping malls equipped with 
cinema theatres. The data in the table above show 
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an increase in the number of cinemas with two or 
more screens from 26 in 2012 to 40 in 2015. These 
cinemas are mainly located in shopping centres 
(malls).  For example, the major residential projects of 
this type in 2015 were: Mega Mall in Bucharest, Coresi 
Shopping City in Brasov and Timisoara Shopping City 
in Timisoara. All these malls are equipped with cinemas 
and are a main source of recreation/entertainment.

3. Emancipation of household consumption. We may 
notice a diversification in household consumption 
in the last period and a bigger budget allocated by 
households to cultural and recreational activities. 
According to NIS data, the share of the household 
budget allocated to cultural and recreational services 
grew from 3.3% to 3.6% in the period 2011-2015. Of 
course, in relative terms, this growth seems rather 
small, but if we consider the increase in average 
monthly incomes, we see that the growth amounts 
actually to 2.3 billion Lei. This, of course, covers the 
whole range of cultural and recreational goods and 
services, but it obviously explains and covers also 
the increase of over 62 million Lei representing total 
revenue of the movie market in Romania.

4.  A relatively low supply of entertainment services in 
Romania. Although progress has been visible lately, 
the supply of entertainment services on the Romania 
market remains relatively low.  When it comes to 
leisure, options are still quite scarce.  This may 
nevertheless be a positive factor for the movie market. 
In the absence of attractive leisure alternatives, the 
public would go to the cinema, especially on weekends 
or on days off (although, in the big cities, the frequency 
of going to the cinema also on weekdays shows a 
tendency  towards uniformity).

Synthetically, the annual growth in earnings is shown in the 
chart below.

Chart 1.  Evolution of Movie Market Revenues in Romania

Source: NCC data

In terms of number of premiere movies by country of origin, 
American movies prevail (104 in 2015). However, this number 
has decreased compared with 2012 and especially in 2013. 
Instead the number of European movies has grown very much 
(over 66% in 2015 compared to 2012) amid a trend within the 
EU to encourage production and distribution of such movies.

Regarding the number of Romanian movies, the peak 
number was reached in 2013, when total premiere movies was 
27 (13.6% of total), of which 18 movies were financed by NCC.
Table 2. Number of Premiere Movies by Country of Origin

Country 2012 2013 2014 2015
Din Româ Romania, of 
which: 23 27 23 22

    funded by CNC 15 18 10 14

Europe 48 38 47 80

US 113 123 113 104

Other countries 2 10 9 11

TOTAL 186 198 192 217

  Source: NCC data

Below is the structure of the premiere movies in 2015 by 
country of origin. One may see that the first place is occupied 
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by American movies, followed by European movies and 
Romanian  movies, respectively. However, compared to 2012 
when the share of American movies was 60% of the total, in 
2015 this share drops to 48%. Moreover, if we add Romanian 
movies to the European ones, then the total share of European 
movies rises to 47% in 2015, which is virtually a value at par 
with the US movies.

Chart 2. Structure of Premiere Movies in 2015

Source: NCC data 

1.2 Cinema Network In Romania 
At the moment, the most modern cinema structure is the 

multiplex cinema theatre. The network of such cinemas has 
experienced a continuous improvement both at national and 
at regional level in terms of total number of screens, seats 
and spectators. It is worth mentioning, for example, that the 
total number of spectators within this network has exceeded 
10 million people for the first time ever in 2015, as result of a 
growth by 9.2% compared to the previous year. This growth 
is spectacular compared to 2012, with the total number of 
spectators increasing by 47.7% in the span of only three years.

As for the number of screens,  the infrastructure started 
to grow each year as of 2012, including in the development 
regions of Romania, except for the North-West region, which 
witnessed a standstill in the period considered (36 screens in 
2015). The first place is occupied by Bucharest-Ilfov region,  
with a total of 91 screens. The highest growth rate, however, 
is recorded in the Central region (200%) and the North-East 
(187%) region. Noteworthy also is the South-Western region, 
which evolved from no multiplex screens in 2012 to 18 such 
screens in 2015, and the number is growing annually.
Table 3. Total Number of Multiplex Screens by Development 
Regions 

Region 2012 2013 2014 2015

West 25 25 25 31

South-East 24 24 26 36

South-West 0 4 12 18

South 18 18 31 31

North-West 35 36 36 36

North-East 15 20 18 28

Centre 11 11 13 22

Bucharest - Ilfov 81 77 84 91

TOTAL 209 215 245 293
  Source: NCC data

The total number of seats in multi-screen and multiplex 
cinemas follows the same  trend as the number of screens.  
Most seats are located in Bucharest-Ilfov (17,813 seats), with 
the South-West region ranking last (2,432 seats), but in this 
latter region movie market is still in its inception phase,  given 
that in 2012 the region had no cinema seat whatsoever within 
the cinema infrastructure.

A review of the average size of the movie theatre (calculated 
as number of seats to number of screens ratio) shows that 
the larger movie theatres are found in Bucharest (196 seats/
screen).  However, there are no major differences compared 
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to the other regions, except, again, for the South-West region 
(135 places/screen), where such movie screens emerged in the 
movie market as late as 2013.

Chart 3. Average Size of Multiplex Movie Theatres by 
Regions, 2015

Source: NCC data

The total number of spectators increased from year to year, 
exceeding 10 million in 2015. Most moviegoers are in Bucharest-
Ilfov region, which has both the largest cinema infrastructure, 
and the largest population in the country. The North-West 
region has constantly exceeded 1 million spectators, while the 
South-East regions surpassed this threshold in 2014. However, 
the highest growth rate was recorded in the South region, with 
263% in 2015 vs. 2011, but the growth started from a small 
number of spectators

Table 4. Number of Spectators by Regions

Region 2012 2013 2014 2015

West 731.710 755.974 822.481 895.451

South-East 807.334 963.027 1.056.839 1.201.944

South-West 0 27.700 211.232 362.035

South 277.753 628.306 690.580 729.487

North-West 1.118.909 1.032.935 1.231.011 1.263.278

North-East 593.991 690.789 836.809 959.530

Centre 380.090 350.005 441.733 670.072

Bucharest - Ilfov 3.033.076 3.679.721 4.097.678 4.177.137

TOTAL 6.942.863 8.128.457 9.388.363 10.258.934

Source: NCC data

The highest share is recorded in Bucharest-Ilfov region 
(41%), followed by North-West and South-East regions (by 12% 
each). In contrast, the South-West region accounts for only 3% 
of the total number of spectators in 2015.

Chart 4. Share of Spectators by Regions inn 2015

Source: NCC data
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2. Analysis of Motion Picture, Video and Television 
Programmes Production and Distribution 

This section expands the scope of the analysis performed 
above, which took into consideration the data provided by 
the National Centre of Cinematography. We will proceed to a 
dynamic analysis of the financial evolution of the companies 
active in production, post-production and distribution of motion 
pictures, video and television programs.  More specifically, we 
will examine in depth the following four areas:

• NACE 5911: Motion picture, video and television 
programme production activities: 

 ¾ production of motion pictures, videos, television 
programmes (televisions series, documentaries 
etc.), or television advertisements.

 ¾ activities of movie archives etc. 

• NACE 5912: Motion picture, video and television 
programme post-production activities

 ¾ editing, film/tape transfers, titling, subtitling, 
credits, closed captioning, computer-produced 
graphics, 

 ¾ animation and special effects, 

 ¾ developing and processing motion picture film

 ¾ activities of motion picture film laboratories and 
activities of special laboratories for animated films.

• NACE 5913: Motion picture, video and television 
programme distribution activities: 

 ¾ distributing film, video tapes, DVD-s and similar 

productions to motion picture theatres, television 
networks and stations, and exhibitors

 ¾ acquiring film, video tape and DVD distribution 
rights

• NACE 5914: Motion picture projection activities

 ¾ activities of motion picture or video tape projection 
in cinemas, in the open air or in other projection 
facilities

 ¾ activities of cine-clubs
The four areas mentioned above involve both production 

and distribution activities. In this case, the data source is 
the information contained in the yearly statements filed by 
commercial companies with Ministry of Finance and with 
the National Trade Register Office. This study has used the 
information available at www.listafirme.ro.  The analysis period 
is the period 2011-2015, which is considered long enough to 
capture the changes in this area. To determine the number of 
companies active in this field, the analysis period included also 
the statements as at June 2016.

The analysis will be structured on the following sets of data:
1. Number of companies;
2. Turnover;
3. Net profit;
4. Employment;
5. Labour productivity
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2.1 Number of Companies
The number of companies in this sector has had a positive 

trend. Thus, while in 2011 the total number of companies 
engaged in production and distribution of motion picture, 
video and television programmes was 1,227, in June 2016 this 
number exceeded 2,000 companies.

The biggest growth occurred in 2015 (14.8%). It should 
be noted also that in the early half of 2016 the trend is 
ascending, reaching 8.5% in June 2016. This percentage is 
merely indicative, as it covers the first semester only and, if 
the upwards trend of the first half of the year continues, the 
growth rate in 2016 might be higher than in 2015 by year-end.

Chart 5. Total Number of Companies

 Source: www.listafirme.ro 

Most of the companies under consideration are engaged 
in the production and post-production of motion pictures, 
video and television programs (NACE codes 5911 and 5912). 
Distribution companies are much fewer in number, but they see 
a constant positive evolution within the time period analyzed 
(NACE codes 5913 and 5914).

Table 5. Number of Companies by NACE codes

Activity 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

NACE 5911 1.073 1.191 1.328 1.491 1.712 1.864

NACE 5912 82 88 100 115 134 147

NACE 5913 36 40 42 47 53 53

NACE 5914 36 41 44 48 54 55

 Source: www.listafirme.ro 

The vast majority of the companies are microenterprises 
(97%). In fact, there is only one large enterprise with 278 
employees, located in Ilfov county, active in the field of Motion 
picture, video and television programme production activities.
All the other eight medium and large companies are also 
based in the Bucharest-Ilfov region, indicating a concentration 
of these activities in this area. Of these, five companies are 
active in  the field of Motion picture, video and television 
programmes production and three are engaged in Motion 
picture projection activities
Table 6. Size of the Companies

Company Structure Micro Small Medium Large

Number of companies 2062 49 7 1

Average number of employees 1 18 100 278

 Source: www.listafirme.ro 

In terms of regions, the highest concentration occurs in 
Bucharest-Ilfov region (71.2% in 2015), followed by the North-
East region (6.7% in 2015). No region, apart from Bucharest-
Ilfov region, reaches the 10% threshold, which indicates a 
massive concentration of the number of companies in the 
Bucharest-Ilfov region. At the opposite pole is the South-West 
Oltenia region, with a share of only 1.8% of all the companies 
analysed here.
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Table 7. Distribution of Companies by Regions

Region 2011 2015 % change

Bucharest-Ilfov 706 1.509 113,7%

South Muntenia 55 116 110,9%

South-West Oltenia 15 39 160,0%

West 44 78 77,3%

North-West 81 141 74,1%

Centre 63 87 38,1%

North-East 36 71 97,2%

South-East 43 78 81,4%

TOTAL 1.043 2.119

 Source: www.listafirme.ro 

All regions see an increase in the total number of 
companies, obviously at different paces. Thus, the largest 
increase in relative terms is recorded in South West Oltenia 
region (160% in 2015 compared to 2011), but this is explained 
by the extremely small number of companies in 2011. The 
lowest growth takes place in the Centre region (38.1%), whose 
position is threatened by the South-East region (81.4%) and 
the West region (77.3%).

Now we will analyse the distribution of the companies by 
the top 10 cities in Romania in terms of population number. 
The first place is occupied, as expected, by the capital city of 
Bucharest,  in terms of both number of companies, and in 
terms of companies/population ratio (per 100,000 inhabitants). 
The next place is occupied by the city of Cluj-Napoca, with 21.7 
companies in 100,000 inhabitants, followed at great distance 
by Constan a with 12 companies in 100,000 inhabitants. Galati 
ranks last, with only 3.6 companies in 100,000 inhabitants.

The results recorded by the cities considered in this 
analysis are reflecting, in fact, the situation in each region. The 
capacity of the major cities to attract the establishment and 
the running of activities by the companies active in the field 
of motion picture, video and television programs production 

and distribution influences the performance of the other 
development regions. Thus, the result of the North-West region 
(occupying the second position in the ranking of the regions) 
is clearly influenced to a large extent by the activity of the city 
of Cluj-Napoca, which ranks second in the top ten cities and 
ways above the cities on the third through the tenth position in 
the ranking. In contrast, the South-East region ranks last, being 
influenced to a significant extent by the poor performance of 
the city of Galati, which comes last in the ranking.
Table 8. Distribution of the Companies by the Biggest Cities 
in Romania,  2015

Position City Population No. of 
companies

No. of 
companies 
in 100,000 
inhabitants

1 Bucharest 1.883.425 1.314 69,8

2 Cluj-Napoca 345.796 75 21,7

3 Timișoara 319.279 22 6,9

4 Iași 290.422 19 6,5

5 Constanța 283.872 34 12,0

6 Craiova 269.506 12 4,5

7 Brașov 253.200 19 7,5

8 Galați 249.432 9 3,6

9 Ploiești 209.945 19 9,0

10 Oradea 196.367 11 5,6

 Source: NIS, www.listafirme.ro 

Two regions in the ranking are represented by two cities 
each, namely the North-West region, represented by Cluj-
Napoca and Oradea, and the South-East region, represented 
by Constanta and Galati. This analysis reveals that the results 
of these two regions are diametrically opposed. Thus, the 
economic development in the North-West region is sustained 
by both Cluj-Napoca and Oradea (5.6 companies in 100,000 
inhabitants). The latter performs better in comparison not only 
with the city of Galati, but also with the city of Craiova (4.5 
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companies per 100,000 population), located in South-West 
Oltenia region. At the opposite pole, the poor results obtained 
by Galati drags down the city of Constanta, whose overall 
performance is otherwise satisfactory, with Constanta ranking 
third, with 12 companies in 100,000 inhabitants. However, the 
aggregate result of Constanta and Galati (with a much smaller 
number of companies) causes this region to rank last.

The analysis above is illustrated by the chart below.
Chart 6. Distribution of Companies by Major Urban Centres 

 Source: www.listafirme.ro 

2.2 Turnover
Next, we will look at the economic and financial 

performance in the field of motion pictures, video and TV 
programmes production and distribution. Sure, it is important 
to examine the evolution of the number of companies, but it 
is more important to see how the companies have performed 
in terms of turnover, profits and other economic performance 
indicators, which we are going to analyze below.

This subsection covers a turnover analysis. Overall, the 
whole period analysed is characterized by a sharp upward trend 
(+28.4% in 2015 compared with 2011) in terms of turnover.
Table 9. Turnover Evolution (thousand Lei)

ACTIVITY 2011 2012 2013 2014 2015
Motion picture, 
video and television 
programme 
production 
activities:

530.129 555.501 617.735 745.934 646.366

Motion picture, 
video and television 
programme 
post-production 
activities:

24.696 29.895 31.513 34.677 42.744

Motion picture, 
video and television 
programme 
production 
distribution 
activities:

198.968 255.937 279.205 268.218 225.523

Motion picture 
projection activities 150.457 164.347 187.440 212.089 246.282

TOTAL 904.250 1.005.680 1.115.893 1.260.918 1.160.915
 Source: www.listafirme.ro 

The biggest turnover share is contributed by Motion picture, 
video and television programmes production activities (55.6% 
out of the total four activities).
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Chart 7. Turnover Structure (Lei)

 Source: w w w . l i s t a f i r m e . r o  

Unlike the number of companies indicator, turnover has not 
experienced an upward trend over the whole period of analysis. 
Thus, after a positive trend year by year, between 2011 and 
2014, the turnover sees a slight decline in 2015 (-7.9%), due 
to two of the four areas under consideration, namely: Motion 
pictures, video and television programmes production 
activities - NACE 5911 (-13.3%) and Motion pictures, video 
and television programmes distribution activities - NACE 5913 
(- 15.9).  The figures show clearly that distribution is directly 
influenced by production.

The drop in production in the case of the activities under 
NACE 5911 is also correlated with the statistical data provided 
by the National Centre of Cinematography. Thus, there is a 
decrease in the production of Romanian movies with 100% 
Romanian funding in 2015 compared to 2014, and in particular 
of the production of feature films. In 2014, the total number 
of Romanian feature films was 38, while in 2015 this number 
decreased to 26. The biggest drop was recorded by fiction 
movies (-10 films in 2015 compared to 2014). Obviously, this 
trend has influenced the turnover of the companies active in 
production and distribution field.
Table 10. Current Dynamics of the Turnover

ACTIVITY 2011 2012 2013 2014 2015
Motion pictures, video and 
television programmes 
production activities 

0,0% 4,8% 11,2% 20,8% -13,3%

Motion pictures, video and 
television programmes post-
production activities 

0,0% 21,1% 5,4% 10,0% 23,3%

Motion pictures, video and 
television programmes 
distribution activities 

0,0% 28,6% 9,1% -3,9% -15,9%

Motion pictures projection 0,0% 9,2% 14,1% 13,2% 16,1%

TOTAL 0,0% 11,2% 11,0% 13,0% -7,9%
 Source: www.listafirme.ro 

Annual turnover evolution shows positive trends in all the four 
activities, with excellent results in the case of two of them (both 
showing a positive annual growth in each year of analysis).
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Chart 8. Chart 8. Annual Turnover Evolution

 Source: www.listafirme.ro 

The first activities are the activities under NACE code 5912 
- Motion pictures, video and television programmes post-
production activities (+ 62.9% in 2015 compared to 2011). 
These activities were not affected in 2015 by the drop in 
production activity and include:

The other activities are the activities under NACE code 5914 

- Motion picture projection, which have recorded a growth of 
19% in 2015 compared to 2014. In this case, distribution has 
included all kinds of movies, both Romanian and foreign. The 
NCC data show an increase in number of spectators by 9.8% 
and a growth in revenues across box offices in the network by 
11.7%.

At the same time, the number of cinemas with two or more 
screens increased from 17 in 2014-40 to 2015. The expansion 
in the development of shopping malls equipped with modern 
cinemas continued into the year 2015, which has resulted in a 
growth in the number of seats in such cinemas by 19% and of 
the number of spectators by 9.3% (over 10.2 million viewers). 
As such, although the production of Romanian feature films 
declined in 2015, the continued investment in shopping malls 
fitted with cinemas triggered the increase in motion picture 
projection as a whole.

Chart 9. Turnover Evolution – NACE 5912 and 5914 (Lei)

 Source: www.listafirme.ro 
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From a regional perspective, Bucharest-Ilfov region accounts 
for a share of almost 100% of total turnover. There are major 
discrepancies compared to the other regions, much higher 
than in terms of number of companies. Bucharest-Ilfov region 
accounts for approx. 93% of the 2015 turnover. Even if we 
account for the slight decline in this share versus 2011 (when 
the region’s share stands at 96.5% of the total), the result is still 
overwhelming. The slight decrease in the share of Bucharest-
Ilfov region in total turnover is explained by the increases of over 
100% recorded by all the other regions except for the South 
Muntenia region (94%).
Table 11. Turnover Structure by Regions

Region 2011 2015 % change
Bucharest-Ilfov 872.988 1.079.171 23,6%

North-West 8.162 23.879 192,6%
South Muntenia 5.158 10.005 94,0%

South-West 2.579 4.884 89,4%
Centre 4.280 9.581 123,9%

North-East 1.631 4.217 158,6%
West 4.448 16.732 276,2%

South-East 5.004 12.446 148,7%
TOTAL 904.250 1.160.915 28,4%

 Source: www.listafirme.ro 

Another explanation for the extremely high turnover registered 
by the Bucharest-Ilfov region is that many companies are 
headquartered in Bucharest or in Ilfov, but their operations are 
nationwide. This happens especially in the case of motion picture 
distribution, where companies operate nationally, especially 
through the cinema theatres from shopping centres (malls).

An analysis of the ratio between turnover and the number of 
companies operating in a particular region reveals changes in 
the 1st and the 2nd positions of the ranking. Thus, per total region, 
the North-West region ranks 2, with a turnover of approx. 24,000 
thousand Lei. However, if we relate this region to the number 
of active companies, then it ranks 4th, with 206 thousand Lei/
company, being surpassed, surprisingly, by the South Muntenia 
region (257 thousand Lei/company) and the West region (236 

thousand Lei/company). This means that although the two regions 
have a smaller number of companies, they are more productive in 
terms of turnover than the companies in the North-West region.

Chart 10. Turnover to Number of Companies Ratio 
(thousand Lei/company)

 Source: www.listafirme.ro 

The first position in the ranking of the top ten cities in 
Romania in terms of turnover is occupied by the city of Bucharest 
with 1,023,584 thousand Lei, followed by Timisoara, with 9.725 
thousand Lei and Cluj-Napoca with 9.595 thousand Lei. This 
ranking reflects the results of the analysed cities in terms of the 
turnover/number of companies ratio, where the North-West 
region has lost the second position in favour of South Muntenia 
region and the West region.
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The lowest turnover is that of the city of Gala i, with only 
147 thousand Lei, which is a very modest result that drags 
down the whole of the South-East region.
Table 12. Top Ten Cities  by Turnover

Position City Population Turnover 
(thousand Lei)

TO / 
Population 

(Lei)
1 București 1.883.425 1.023.584 543,5
2 Cluj-Napoca 345.796 9.595 27,7
3 Timișoara 319.279 9.725 30,5
4 Iași 290.422 1.197 4,1
5 Constanța 283.872 9.069 31,9
6 Craiova 269.506 750 2,8
7 Brașov 253.200 861 3,4
8 Galați 249.432 147 0,6
9 Ploiești 209.945 899 4,3

10 Oradea 196.367 5.863 29,9
 Source: NIS, www.listafirme.ro 

Chart 11. Turnover to Population Ratio

Source: NIS, www.listafirme.ro 

The turnover to population ratio highlights a number of 
significant results (obviously, other than the major discrepancy 
between Bucharest and the rest of the cities). The second 
place is occupied by Constanta (31.9 lei/capita), followed 
by Timisoara 30.5 lei/capita and Oradea 29.9 lei/capita. 
Surprisingly, the city of Cluj-Napoca ranks 4th only, with as little 
as 27.7 lei/capita, though the region ranks 2nd  in terms of total 
turnover by regions.

What follows below is the ranking of the companies, broken 
down by the NACE 4 codes (production and distribution 
activities).
Table 13. Top ten companies active in the field of Motion 
picture, video and television programs production (NACE 5911)

Position COMPANY Location NACE
 2015 

Turnover 
(LEI)

1 ICON FILMS SRL BUCUREȘTI 5911 46.987.490
2 CASTEL FILM SRL BUCUREȘTI 5911 43.639.026
3 MULTI MEDIA EST SRL BUCUREȘTI 5911 33.192.220
4 ABIS STUDIO SRL BUCUREȘTI 5911 24.346.046

5 FAMILY FILM 
ENTERTAINMENT SRL BUCUREȘTI 5911 19.918.609

6 BUCHAREST FILM STUDIOS SA BUFTEA 5911 17.041.815
7 MITRA FILM SRL BUCUREȘTI 5911 15.124.553
8 INTACT PRODUCTION SRL BUCUREȘTI 5911 14.273.306
9 DIGITAL SPIRIT SRL BUCUREȘTI 5911 13.056.740

10 AVATAR MEDIA PROJECT SRL BUCUREȘTI 5911 11.673.731
Source: NIS, www.listafirme.ro 

Table 14. Top ten companies active in the field of Motion 
picture, video and television programs post-production 
(NACE 5912)

Position COMPANY Location NACE
 2015 

Turnover 
(LEI)

1 STUDIOSET PRODUCTION SRL BUCUREȘTI 5912 10.664.493
2 BTI STUDIO SRL BUCUREȘTI 5912 8.618.945
3 VIDEO EDIT SRL BUCUREȘTI 5912 3.101.295
4 AVATAR MEDIA SRL BUCUREȘTI 5912 2.574.496
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Position COMPANY Location NACE
 2015 

Turnover 
(LEI)

5 BRO VISUAL & SOUND 
DESIGN SRL BUCUREȘTI 5912 1.485.462

6 BROADCAST STUDIO SRL BUCUREȘTI 5912 788.674

7 M 2000 MULTIMEDIA 
SYSTEMS SRL BUCUREȘTI 5912 750.595

8 DIGITAL CUBE SRL BUCUREȘTI 5912 679.003
9 CLASS FUTURE SRL BUCUREȘTI 5912 575.458
10 ZOOMWORKS MEDIA SRL BUCUREȘTI 5912 519.132

Source: NIS, www.listafirme.ro 

Table 15. Top ten companies active in the field of Motion 
picture, video and television programs distribution (NACE 
5913)

Position COMPANY Location NACE
 2015 

Turnover 
(LEI)

1 HBO ROMANIA SRL BUCUREȘTI 5913 92.284.511
2 PROROM DISTRIBUTION SRL BUCUREȘTI 5913 41.699.364
3 FORUM FILM ROMANIA SRL BUCUREȘTI 5913 19.511.494
4 FREEMAN ENTERTAINMENT SRL BUCUREȘTI 5913 18.233.575

5 POWER HOUSE FILM & 
TELEVISION SRL BUCUREȘTI 5913 16.306.364

6 ODEON CINEPLEX SRL BUCUREȘTI 5913 9.325.021

7 GLISSANDO GARDEN 
CENTER SRL TIMIȘOARA 5913 8.279.576

8 EMPIRE FILM SRL BUCUREȘTI 5913 6.813.700
9 RO IMAGE 2000 SRL BUCUREȘTI 5913 3.079.383

10 ART MEDIA ERC SRL BUCUREȘTI 5913 1.416.180
Source: NIS, www.listafirme.ro 

Table 16. Top ten companies active in the field of Motion 
picture projection (NACE 5914)

Position COMPANY Location NACE
 2015 

Turnover 
(LEI)

1 CINEMA CITY ROMANIA SRL BUCUREȘTI 5914 182.003.989
2 MOVIEPLEX CINEMA SRL BUCUREȘTI 5914 15.661.108

3 HOLLYWOOD MULTIPLEX 
OPERATIONS SRL BUCUREȘTI 5914 12.601.765

4 EBS CINEMA SERVICES SRL BUCUREȘTI 5914 7.947.216

Position COMPANY Location NACE
 2015 

Turnover 
(LEI)

5 CINE GRAND SRL BUCUREȘTI 5914 7.578.083

6

REGIA AUTONOMA 
A DISTRIBUTIEI SI 
EXPLOATARII FILMELOR 
ROMANIAFILM RA

BUCUREȘTI 5914 5.703.268

7 CINEMA PALACE SRL ORADEA 5914 4.696.847
8 CITYPLEX SRL CONSTANȚA 5914 3.089.909

9 ROCINEMA SRL RÂMNICU 
VÂLCEA 5914 1.354.672

10 COMPANIA EXPLOATARE 
FILM SRL BUCUREȘTI 5914 1.341.733

Source: NIS, www.listafirme.ro 

The ranking of the top ten companies in the motion 
picture projection field is the most balanced of all in terms of 
geographical distribution, with three companies from outside 
Bucharest. Another thing worth noting is that Cinema City 
Romania SRL accounts for a share of 74% of the 2015 total 
turnover of this sector.

2.3 Profit
In terms of net profit, this sector has clearly encountered 

problems in the time frame 2011-2014 and even in 2015 with 
respect to Motion picture, video and television programs 
distribution activities. The biggest problems deal with production 
activities (NACE 5911), where the net result is negative for four 
years in a row. At the same time, however, starting from 2015, 
this field of activity sees a spectacular upturn, gaining a net 
profit of over 13 million Lei. The result is somewhat surprising, 
especially because in 2015 the sector recorded a decrease in 
turnover compared to 2014, fact that leads to the conclusion 
that some other factors contributed to this particular state of 
affairs, as, for example, an improved financial discipline.

Post-production activities (NACE 5912) were the most 
profitable, registering profits in each year of the forecast. 
In fact, this sector practically doubles its profits in 2015 
compared to 2012.



202   Analysis of Motion Picture, Video and Television Programmes Production and Distribution  

Motion picture, videos and TV programs distribution have 
suffered the biggest losses, with a peak of -15.3 million Lei 
in 2015, accounting for five times the loss recorded in 2014, 
although the turnover fell by only 16 % that same year.

Finally, motion pictures projection shows a different 
evolution compared to the other sectors. After two years of 
profit-making (2011 and 2012), the sector starts incurring 
losses in 2013 and 2014, after which it makes a spectacular 
comeback in terms of net profit in 2015.

Table 17. Net Profit Evolution (lei)

ACTIVITY 2011 2012 2013 2014 2015

Motion pictures, video and television programmes production activities -15.720.207 -25.575.633 -4.272.756 -53.151.158 13.604.691

Motion pictures, video and television programmes post-production activities 3.202.949 4.188.105 3.902.362 3.860.578 8.238.325

Motion pictures, video and television programmes distribution activities -2.901.963 5.970.053 2.534.138 -3.098.586 -15.331.554

Motion pictures projection 1.714.807 598.549 -4.812.148 -4.307.535 7.067.007

TOTAL -13.704.414 -14.818.926 -2.648.404 -56.696.701 13.578.469

Source: NIS, www.listafirme.ro 

The table below highlights the different trends of net 
earnings by the four sectors and across the overall survey 
sample. As with the number of companies and the turnover, 
there is no predictable evolution pattern in this case either, 
with the trend being set by the most powerful companies in 

the field. This aspect will be analysed further in the section 
below. Overall, the  activities under all the four NACE codes 
have recorded a positive annual growth in 2015 compared to 
2014 (+123.9%).

Table 18. Net Profit Evolution by Year

ACTIVITY 2011 2012 2013 2014 2015

Motion pictures, video and television programmes production activities 0,0% -62,7% 83,3% -1144,0% 125,6%

Motion pictures, video and television programmes post-production activities 0,0% 30,8% -6,8% -1,1% 113,4%

Motion pictures, video and television programmes distribution activities 0,0% 305,7% -57,6% -222,3% -394,8%

Motion pictures projection 0,0% -65,1% -904,0% 10,5% 264,1%

TOTAL 0,0% -8,1% 82,1% -2040,8% 123,9%

Source: www.listafirme.ro 

The different dynamics by activities under each of the 
4 NACE codes is also reflected by the chart below, which 
highlights the sharp downward trend of production activities 

and the steep upward trend of motion picture projection. 
Compared to 2011, the other two activities show a positive 
evolution in 2015.
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Chart 12. Net Result Dynamics vs. 2011

Source: www.listafirme.ro 

Obviously at this point in the analysis a question arises: why 
are the swings in net result (net earnings) so large from one 
year to another and from one sector to another? One possible 
explanation is that the trend is driven by the top most powerful 
companies in terms of turnover. We will try this assumption 
further by each sector for 2015 versus 2014.

Regarding the Motion picture, video and TV programs 
production activities, the hypothesis above is confirmed. In 
2014, five of the top 10 companies incur losses, whereas in 
2015 only two companies are still registering negative results, 
though even these two companies see a reduction in their 
losses, particularly in the case of Bucharest Film Studios SA (a 
loss reduction of more than 5 million Lei). Also, the net result 
of the two companies stands at -29,7 million Lei in 2014 and 
at -15.1 million Lei, respectively (loss decreased by almost half).

The fact that the net result of the 10 companies is still 
negative in 2015 while the sector as a whole incurs net profits 
means that the other companies in the sector have performed 
very well financial-wise. 

Chart 13. Net Result in 214 and 2015, NACE 5911

Source: www.listafirme.ro 
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In terms of post-production activities, only one company 
incurs losses in 2014 and only one in 2015. Net profit for the 
10 companies is 2.2 million Lei in 2014, rising in 2015 to 4.6 

million Lei (doubled). The net profit of the 10 companies in 
2015 accounts for approx. 50% of the profit of this NACE code, 
which means that the hypothesis above is true.

Table 19. Net Result in 2014 and 2015, NACE 5912

Position Company County NACE 2014 Figure 
RON

2014 Profit  
RON

2015 Figure 
RON

2015 Profit 
RON

1 STUDIOSET PRODUCTION SRL B 5912 6.114.803 791.362 10.664.493 2.285.316

2 BTI STUDIO SRL B 5912 6.842.279 361.285 8.618.945 447.115

3 VIDEO EDIT SRL B 5912 2.669.944 686.082 3.101.295 1.072.601

4 AVATAR MEDIA SRL B 5912 2.138.674 21.311 2.574.496 308.867

5 BRO VISUAL & SOUND DESIGN SRL B 5912 1.675.347 263.185 1.485.462 146.117

6 BROADCAST STUDIO SRL B 5912 1.152.743 159.293 788.674 74.702

7 M 2000 MULTIMEDIA SYSTEMS SRL B 5912 818.451 37 750.595 162.330

8 DIGITAL CUBE SRL B 5912 740.222 46.651 679.003 88.019

9 CLASS FUTURE SRL B 5912 639.129 70.547 575.458 -20.919

10 ZOOMWORKS MEDIA SRL B 5912 287.394 -127.957 519.132 36.179

Source: www.listafirme.ro 

The analysis deserves a particular attention when it comes 
to Motion picture, video and television programs distribution 
activities (NACE 5913), because these are the only activities 
incurring losses in 2015. Moreover, the losses are five times 
higher in 2015 compared to year 2014. The hypothesis is 
clearly confirmed: while in 2014 there are five companies with 
accumulated losses worth 14.7 million Lei, in 2015 there are 
still five loss-making companies, but their aggregate loss is 
-23.0 million Lei (greater than the total loss per whole sector 
in this year).

As such, the situation of net earnings (net result) would 
have been much worse, if the other companies in the survey 
sample had had the same pattern of evolution. But that did not 
happen because the other companies recorded better financial 
results compared to the top ten companies.

Overall, however, companies under this NACE code have 
clearly had a poorer performance in 2015 than in 2014. Thus, in 
2014, there were 36 companies that reported positive turnover 
(meaning that they really did business or, more exactly, they 
were active in that year), of which 14 companies registered 
losses (39% of total sample). In 2015, there were 45 companies 
with positive turnover,  of which 21 reported losses (47% of 
total), accounting for an increase in the number of these 
companies by 8% in one year.

Taken separately, the company with the highest turnover, 
HBO ROMANIA SRL, incurred a net profit increase by 20%.  
In stark contrast, PROROM DISTRIBUTION SRL, # 2 in terms 
of turnover, recorded an increase by 35.7% in its losses.  This 
contradiction and the results achieved by the top 10 companies 
are also clearly depicted by the chart below.
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Chart 14. Net Result in 2014 and 2015, NACE 5913

Source: www.listafirme.ro 

The hypothesis is also confirmed in the case of Motion 
picture projection, which incurs losses of -4.3 million Lei in 2014 
and profits of 7.0 million Lei in 2015, a very important leap in 
just one year of activity. The ranking of the top ten companies 
in terms of turnover shows that in 2014 there are 6 companies 
incurring losses, fact that causes the sample of ten companies 
to accumulate a negative net result of -4.7 million Lei for the 
year.

In 2015, the situation changes dramatically.  First of all, only 
four companies are still reporting  losses and the net profit of the 
top ten companies stands at 5.1 million Lei (73% of total sector).

At the individual level, there are dramatic upturns, the 
largest one being recorded by no other than the first company 
in the sample. While in 2014 it incurs losses of -398 thousand 
Lei, in 2015, CINEMA CITY ROMANIA SRL makes a net profit of 
over 10 million Lei. We can say that this outstanding result of 
this company has had a dominant positive impact across the 
entire sector.  Two other companies are also worth mentioning 
for their good performance, namely:

• MOVIEPLEX CINEMA SRL: in 2014 it incurs losses of -73 
thousand Lei, whereas in 2015 it makes  a net profit of 
833 thousand Lei;

• EBS CINEMA SERVICES SRL: in 2014 it incurs losses of -2.9 
thousand Lei, whereas in 2015 it makes a net profit of 2 
million Lei.

At the opposite side stands the company CINE GRAND SRL 
with a net profit of 397 thousand Lei, but with losses of -837 
thousand lei 2015. 

Locally, we notice an increase in the performance of the 
companies in Oradea and Ramnicu Valcea. PALACE CINEMA 
SRL (Oradea) sees an increase in its net profit by 51% owing to 
the increase in turnover by 13%. Also ROCINEMA SRL (Ramnicu 
Valcea) incurs a net profit growth of over 15% as result of an 
increase in turnover by approx. 7.5%. This shows that movie 
projection activity has the potential to increase its profitability 
rate at local level.
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Chart 15. Net Result in 2104 and 2015, NACE 5913

Source: www.listafirme.ro 

2.4 Employment
The analysis of the number of employees reflects the 

overall positive trend, with an increase of 389 in the number 
of employees in 2015 compared to 2011 (11.6%). We are 
dealing with a moderate annual growth, generated largely by 
the increases recorded in the field Motion picture, video and 
television programs production (NACE 5911). As a matter of 
fact, the activities under this NACE code account for 76.6% of 
the total employment in the sectors  analyzed.
Table 20. Evolution of the Number of Employees

ACTIVITY 2011 2012 2013 2014 2015
Motion pictures, video and 
television programmes 
production activities 

2.535 2.582 2.735 2.774 2.870

Motion pictures, video and 
television programmes post-
production activities 

140 157 214 177 142

Motion pictures, video and 
television programmes 
distribution activities 

191 188 193 187 179

Motion pictures projection 491 506 539 575 555

TOTAL 3.357 3.433 3.681 3.713 3.746
Source: www.listafirme.ro 

The influence of the activities under NACE code 5911 on the 
total number of employees is outlined in the following chart, 
which shows the same trend.
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Chart 16. Evolution of Number of Employees in Total and by 
NACE 5911

Source: www.listafirme.ro 

In terms of the structure of NACE codes, the only activity 
that sees a slight decline in 2015 compared to 2011 (-12 
employees) is motion picture, videos and television programs  
distribution (5913). These activities, alike post-production 
activities (5912), record a peak number of employees in 2013, 
followed by a gradual decline in the next two years.

Chart 17. Evolution of the Number of Employees by NACE codes

Source: www.listafirme.ro 
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Table 21. Employment by Regions

Region 2011 2015 % change

Bucharest-Ilfov 2.861 2.947 3,0%

North-West 117 187 59,8%

South Muntenia 114 137 20,2%

South-West 33 51 54,5%

Centre 70 84 20,0%

North-East 31 61 96,8%

Vest 57 109 91,2%

South-East 74 170 129,7%

TOTAL 3.357 3.746 11,6%
Source: www.listafirme.ro 

The analysis by regions emphasizes again the predominance 
of the Bucharest-Ilfov region, even if this region knows only 
a modest increase of 3% in the period.  The second place 
is occupied by the North-West Region, with a growth in 
employment of nearly 60%, followed by South-East Region 
with a leap of approx. 130% (the biggest leap compared to 
the other regions).

In urban areas, the largest number of employees is found 
in Bucharest, followed by Constanta and Cluj-Napoca. One 
reason for this big difference from the other urban centres is 
that Bucharest is home to the greatest number and the largest 
production and distribution companies.  Another reason is 
that these strong companies have their registered office in 
Bucharest, but, in fact, they operate throughout the country 
and, as such, they can have employees anywhere in the 
country, working at their local offices/subsidiaries. However, 
the data available for this analysis do not allow for a separate 
identification of the number of employees working at the 
headquarters in Bucharest versus those assigned to offices in 
other cities, because the financial reporting in Romania is done 
at the moment at the place where the company headquarters 
is registered.

Chart 18. The top 10 Cities by Number of Employees

Source: www.listafirme.ro 

Finally, the last step in the employment analysis is the 
ranking of the largest employers by field of activity (i.e. 
by the four NACE codes) in 2015. For the NACE code 5911, 
there is only one large company (over 250 employees), based 
in Bucharest, while the rest of the companies are small and 
medium-sized (10 to 250 employees).,
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Table 22. Top 10  Employers in Motion picture, video and 
television programmes production (NACE 5911)

Company City NACE Employees 
2015

BUCHAREST FILM STUDIOS SA BUFTEA 5911 278 
INTACT PRODUCTION SRL BUCUREȘTI 5911 130 
CASTEL FILM SRL BUCUREȘTI 5911 87 
CONSTANTIN ENTERTAINMENT RO SRL BUCUREȘTI 5911 59
RING MEDIA GROUP SRL OTOPENI 5911 55
EXCLUSIV VIDEO PRODUCTION SRL BUCUREȘTI 5911 40
MULTI MEDIA EST SRL BUCUREȘTI 5911 39 
FLORIN CALINESCU MEDIA COMPANY 
IMPEX SRL BUCUREȘTI 5911 34

FOREIGN MEDIA ADVERTISING SRL BUCUREȘTI 5911 31
NORD VEST TV ADVERTISING SRL SATU MARE 5911 28

Source: www.listafirme.ro 

Post-production companies (5912) are very small-sized. 
Except for FUN TEAM SUPPORT SRL in Ploiesti, all the other 
companies have less than ten employees and are therefore 
classified as microenterprises. The activity under this code 
contributes only to a little extent to the total employment 
considered by this research report, given, inter alia, its 
specificity, as an activity that does not involve large-scale 
operations.
Table 23. Top 10 Employers in Motion picture, video and 
television programmes post-production (NACE 5912)

Company City NACE Employees 
2015

FUN TEAM SUPPORT SRL PLOIEȘTI 5912 10
NEDAS AVANTGARDE PREST SRL CONSTANȚA 5912 8
STUDIOSET PRODUCTION SRL SECTORUL 1 5912 6
BRO VISUAL & SOUND DESIGN SRL SECTORUL 2 5912 6
ZOOMWORKS MEDIA SRL SECTORUL 1 5912 5
MDV AUDIO STUDIO SRL SECTORUL 2 5912 5
VIDEO EDIT SRL SECTORUL 6 5912 4
AVATAR MEDIA SRL SECTORUL 3 5912 4
GOLEM FILM SRL SECTORUL 1 5912 4
FX INTERNATIONAL PROD SRL SECTORUL 2 5912 3

Source: www.listafirme.ro 

Companies active in the Motion picture, video and television 
programmes distribution sector are also small-sized, with the 
first 10 employers being small businesses and microenterprises.
Table 24. Top 10 Employers in Motion picture, video and 
television programmes distribution (NACE 5913)

Company City NACE Employees 
2015

FREEMAN ENTERTAINMENT SRL BUCUREȘTI 5913 24
HBO ROMANIA SRL BUCUREȘTI 5913 18
PROROM DISTRIBUTION SRL BUCUREȘTI 5913 14
ODEON CINEPLEX SRL BUCUREȘTI 5913 14
EMPIRE FILM SRL BUCUREȘTI 5913 14
ART MEDIA ERC SRL BUCUREȘTI 5913 14
E MULTIMEDIA DISTRIBUTION SRL BALOTEȘTI 5913 9
INTERCOMFILM DISTRIBUTION SRL BUCUREȘTI 5913 8
FORUM FILM ROMANIA SRL BUCUREȘTI 5913 7
RO IMAGE 2000 SRL BUCUREȘTI 5913 7

Source: www.listafirme.ro 

The largest employers in the field of movie projection are 
medium-sized companies (the first three companies), followed 
by small companies (under 50 employees) and microenterprises 
in Iasi and Ramnicu Valcea (up to 10 employees).
Table 25. Top 10 Employers in Motion picture projection 
(NACE 5914)

Company City NACE Employees 
2015

CINEMA CITY ROMANIA SRL BUCUREȘTI 5914 160
ROMANIAFILM RA BUCUREȘTI 5914 149
HOLLYWOOD MULTIPLEX 
OPERATIONS SRL BUCUREȘTI 5914 65

MOVIEPLEX CINEMA SRL BUCUREȘTI 5914 48
EBS CINEMA SERVICES SRL BUCUREȘTI 5914 29
CITYPLEX SRL CONSTANȚA 5914 25
CINEMA PALACE SRL ORADEA 5914 24
BEST SALE SRL SLATINA 5914 10
MALNO SRL IAȘI 5914 5
ROCINEMA SRL RÂMNICU VÂLCEA 5914 4

Source: www.listafirme.ro 
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Across the 4 NACE codes analyzed, the largest 15 employers 
in the country are shown in the chart below. All 15 companies 
are active either in the production of motion pictures, video 
and television programs (5911), or in motion picture projection 
(5914). The other two of the 4 NACE codes (post-production 
and distribution of motion picture, video and TV programs) are 
not represented by any company in this ranking.

Chart 19. Top 15 Employers at National Level 

Source: www.listafirme.ro 

2.5 Labour Productivity
Labour productivity is treated in this study as the ratio 

between turnover and the average number of employees. 
Although there are other possible approaches, like, for 
example, the ratio between the gross value added (GAV) or 
the net profit and the number of employees, in  this study the 
purpose is to show how many Lei of turnover are gained by 
one employee. Turnover is virtually the value of the production 
sold in the market (in our case, the value of services sold, given 
the specific of the activities under consideration).

Compared with 2011, labour productivity has known a 
positive evolution, both across all the NACE codes analyzed, 
and by each code. Overall, labour productivity increased from 
€62.357/employee in 2011 to €68.496/employee in 2015. The 
highest value was achieved in 2014 (€ 75.767/employee). In 
2015, this indicator declined, due to the decrease in the values 
of production and distribution of motion pictures,  video 
and television programs. For example, while the number of 
employees increased in the case of the activities under NACE 
5911, the turnover experienced a drop of -13.3%, with an 
influencing factor in this regard being the decrease in the 
production of Romanian feature films, as already mentioned 
in subsection 4.2 Turnover of this report.
Table 26. Labour Productivity (EUR / EMPLOYEE)

ACTIVITY 2011 2012 2013 2014 2015
Motion pictures, video and 
television programmes 
production activities 

48.412 48.579 50.363 59.995 49.777

Motion pictures, video and 
television programmes 
post-production activities 

40.836 42.995 32.835 43.711 66.530

Motion pictures, video and 
television programmes 
distribution activities 

241.155 307.397 322.576 320.011 278.463

Motion pictures projection 70.938 73.339 77.543 82.294 98.077

TOTAL 62.357 66.147 67.596 75.767 68.496
Source: www.listafirme.ro 
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Chart 20.  Labour Productivity Evolution (EUR/employee)

Source: www.listafirme.ro 

Labour productivity shows an increase of nearly 10% in 
2015 compared to 2011. Yet, the largest increase is recorded 
in 2014, i.e. 21.5%, influenced by the very good performance 
of the production and distribution of motion picture, video and 
television programs  activities (5911 and 5913). Thus, in 2014 the 
activities under NACE code see an increase of 23.9% compared 
to 2011, and the activities under NACE code an increase of 32.7% 
compared to 2011. The decline in next year of the two activities 
has an adverse impact across the whole sector examined .

We may note the positive trend of the activity Motion 
pictures projection (5914), this being, in fact, the only NACE 
code that records positive annual growth over the entire period 
analysed. Compared to 2011, productivity growth stands at 
38.3%, which is indeed a remarkable performance.

Also remarkable is the evolution of labour productivity in 
the case of Motion pictures, video and television programmes 
post-production activities (5912), which recorded an increase 
of 62.9% compared with 2011. The high value of the indicator 
for these activities is explained by the very small number of 
the employees of the companies in this sector. In subsection 
4.3 Employment we have shown that only one of the surveyed 

companies have 10 employees in 2015, while the rest are 
microenterprises with less than 10 employees.

Chart 21. Labour Productivity Dynamics vs. 2011

Source: www.listafirme.ro 
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1. Introducere
Cultura este considerată un motor al coeziunii sociale, al 

dezvoltării comunitare, urbane și umane. Tot astfel, tinerii pot 
fi considerați motorul dezvoltării culturii; ei sunt consumatori 
culturali activi și în același timp reprezintă viitorul public 
consumator de evenimente și bunuri culturale. Cu toate 
acestea, de multe ori, tinerii nu sunt percepuți de producătorii 
și organizatorii culturali ca fiind o categorie importantă de 
public. Acest lucru se întâmplă într-o anumită măsură pentru 
că tinerii (în special adolescenții) nu au o putere mare de 
consum a evenimentelor culturale (neavând venituri proprii pe 
care să le poată gestiona cum doresc). Cu toate acestea, ei 
sunt utilizatori și consumatori de cultură prin alte canale decât 
cele tradiționale/clasice la care fie au acces mai greu, fie nu 
le preferă, alegând alte alternative în locul acestora pentru a 
consuma cultură.

Deși nu există la momentul actual un număr mare de studii 
care abordează subiectul tinerilor din perspectiva consumului 
lor cultural și al potențialului creativ, contextul schimbărilor 
socio-economice și cel al reconfigurărilor de la nivelul 
structurilor politice internaționale din ultimi ani a adus în 
atenție aceste aspecte. În acest sens putem menționa o serie 
de programe (ex. outh in Action), studii și rapoarte (Acces 
of Young People to Culture, 2008; Culture, Creativity and the 
Young: developing public policy, 1999; Culture as a vector 
for youth development) derulate de structuri ca Parlamentul 
European, Comisia Europeană, Consiliul Europei sau Națiunile 
Unite (UNESCO). Discursul comun al acestor programe și 
studii subliniază necesitatea valorificării potențialului creativ 
al tinerilor care au un rol principal în dezvoltarea culturii și 
a unei economii sustenabile. Unul dintre rapoartele mai 
sus menționate punctează: „A investi în resursele culturale, 
incluzând patrimoniul tangibil și intangibil , în domenii ca 
dansul, muzica, teatrul și festivalurile poate dezvolta economii 
creative sustenabile, poate deschide oportunități pentru tineri 

și poate întări identitatea și coeziunea socială. Promovarea 
creativității în rândul tinerilor și valorificarea potențialului și 
energiei creative trebuie să fie o prioritate în găsirea soluțiilor 
creative la provocările actuale.”1 

Ceea ce studiul de față își propune este o primă explorare 
la nivelul tinerilor din România a practicilor de consum cultural 
și a gradului de implicare a tinerilor adolescenți în activități 
creative, folosind contextul unui festival de teatru dedicat 
adolescenților. Miza acestui studiu este de a aduna date de la 
tinerii participanți la festival și de la persoanele specializate în 
lucrul cu tinerii și de a analiza o serie de aspecte ca: percepții 
ale tinerilor despre ce înseamnă creativitate și a fi creativ, 
practicile tinerilor de a-și petrece timpul liber, implicarea în 
activități creative, consumul lor digital și cultural. Studiul de caz 
despre tinerii participanți la Festivalul Național de Teatru Tânăr 
Ideo Ideis de la Alexandria face parte din demersul mai amplu 
al Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală 
de a realiza o cercetare la nivel național pe categoria tinerilor 
cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani care să urmărească 
participarea și consumul cultural al acestora, plecând de 
la teza că la vârsta adolescenței se formează gusturile și 
preferințele culturale, iar oferta culturală trebuie adaptată și 
acestui segment de consumatori. 

Înainte de a trece la aspectele metodologice și la rezultatele 
studiului de caz, vom aborda pe scurt subiectul tinerilor 
din perspectiva a trei aspecte care definesc discursurile 
actuale privind această temă: tinerii ca public consumator 
și producător de cultură și adaptarea ofertelor culturale la 
preferințele și modul lor de consum, tinerii și consumul digital, 
tinerii și educația culturală. 

1  Culture as a vector for youth development (UNESCO), disponibil la 
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-
cultureasavector.pdf 
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1.1 Tinerii ca public consumator/
producător de cultură și adaptarea 
ofertei culturale la practicile de 
consum ale tinerilor 

Primul raport UE asupra categoriei tinerilor realizat 
în 2009 ilustrează că factorii care influențează accesul 
tinerilor la cultură țin pe de o parte de instrumentele și 
politicile guvernelor și pe de altă parte de stilul de viață, de 
nevoile și preferințele tinerilor.2 Același raport punctează că 
modalitățile prin care tinerii accesează cultura ca utilizatori, 
creatori (de conținut) sau simpli participanți sunt variate și 
uneori experimentale.3 „De-a lungul anilor, accesul tinerilor 
la cultură s-a realizat sub mai multe forme; pe lângă canalele 
și instituțiile clasice, tinerii folosesc pentru a accesa cultura 
canale care sunt dinamice și adesea informale.”4

Un alt raport, realizat pentru Consiliul Europei, 
menționează că tinerii sunt implicați în mod constant în 
activități culturale și cu caracter estetic prin intermediul 
culturii comerciale și a celei de masă5, iar dezvoltarea 
potențialului creativ al tinerilor este în legătură directă cu 
activitățile culturale pe care aceștia le consumă. Ideea este 
regăsită și într-un studiu derulat pentru Fundația Calouste-
Gulbenkian (Willis, 1990) care susține că persoanele tinere se 
angajează în procese artistice și creative prin implicarea lor 
în cultura de masă, o cultură la care participă mai degrabă 
în mod activ decât pasiv.6

Trecând la relația directă a tinerilor cu oferta culturală, 
conform Studiului Access of Young People to Culture – realizat 

2  Access of oung People to Culture. Final Report, EACEA, 2008, p. 86

3  Ibid. p. 9

4  Ibid.

5  en Robinson, Culture, creativity and the young: developing public policy”, 
1999, p. 9

6  Ibid., p. 21

în 2008 pe baza a 27 de rapoarte naționale ale statelor 
membre privind tinerii și accesul la cultură, se evidențiază 
faptul că poate unul dintre cele mai recurente obstacole 
numite în rapoartele naționale este inatractivitatea ofertei 
culturale care împiedică participarea tinerilor la activități 
și evenimente culturale.7 Câteva dintre rapoartele statelor 
membre au surprins foarte punctual această problematică. 
Conform raportului din Danemarca, cea mai mare provocare 
pentru furnizorii de activități și produse culturale este să 
țină pasul cu noile dezvoltări: ofertele culturale trebuie să 
fie atractive, creative, relevante și să aibă o dimensiune 
interactivă.8 Raportul Poloniei menționează în aceeași 
direcție că tinerii nu găsesc oferta instituțiilor publice ca 
fiind atractivă, considerând-o adesea monotonă.9 Raportul 
Belgiei face următoarea recomandare: participarea culturală 
va crește doar când instituțiile culturale vor încerca cu 
adevărat să-i implice pe tineri. O abordare de jos în sus este 
recomandabilă.10 

Toate aceste caracteristici identificate pentru modul 
în care categoria tinerilor accesează și consumă cultura 
și pentru modul în care se raportează la oferta culturală 
trebuie cunoscute și valorificate de managerii, producătorii și 
organizatorii culturali în proiectarea ofertelor culturale care 
să se adreseze în mod direct tinerilor – un segment activ, 
dinamic și care este un public consumator în formare.

La nivelul României, importanța publicului tânăr pentru 
consumul cultural se vede la nivelul anului 2014 din datele 
Barometrului de Consum Cultural: 40% din publicul general 
al artelor spectacolului au fost persoane din categoria 18-34 
de ani11, iar 26% dintre cei care au mers lunar sau o dată 

7  Access of oung People to Culture. Final Report, EACEA, 2008, p. 145

8  Ibid. 

9  Ibid.

10  Ibid., p. 146

11  Barometrul de Consum Cultural 2014. Cultura între global și local, INCFC, 
2015, p. 83 
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la 2-3 luni la cinematograf sunt de asemenea persoane din 
segmentul de vârstă 18-34 de ani.12 

1.1.1 Tinerii și consumul digital

Consumul digital este un alt subiect recurent în studiile 
ce analizează practicile de consum ale tinerilor. Acestea 
evidențiază rolul pe care noile tehnologii îl au în modul și 
activitățile de petrecere a timpului liber și în formele de 
consum cultural în care se implică tinerii. John Holden (2007) 
a arătat că accesarea activităților culturale prin intermediul 
internetului contribuie la democratizarea culturii și implică 
publicul în conturarea ofertelor culturale, permite oamenilor 
să contribuie și să configureze cultura pentru ei înșiși.13 

Prin conștientizarea rolului pe care noile tehnologii au 
început să-l dețină în activitățile și modul cum tinerii consumă 
diverse bunuri și servicii culturale, Consiliul Europei a adoptat 
în noiembrie 2009 o rezoluție pentru cooperare europeană 
în domeniul dezvoltării tineretului pe perioada 2010-2018. 
Printre inițiativele propuse de Comisia Europeană pentru 
statele membre se numără și „un acces mai crescut și mai de 
calitate la cultură și instrumente creative, în special cele care 
implică noile tehnologii și care dezvoltă oportunități pentru  

12   Ibid. p.54 

13   Access of oung People to Culture. Final Report, EACEA, 2008, p. 50

persoanele tinere să experimenteze cultura și să-și exprime 
creativitatea în cadrul școlii sau în afara acesteia.”14 O altă 
inițiativă a rezoluției cere statelor membre „să facă noile 
tehnologii accesibile și disponibile pentru a da putere și pentru 
a dezvolta creativitatea tinerilor și capacitatea pentru inovare 
și pentru a atrage interesul pentru cultură, arte și știință.”15 

1.1.2 Tinerii și educația culturală 

Un alt instrument cu o contribuție importantă la 
dezvoltarea potențialului creativ și facilitarea accesului tinerilor 
la cultură pe care rapoartele pe această temă îl aduc în 
discursul principal este educația culturală. Privind acest aspect, 
structurile europene cer ca „educația culturală și artistică să 
fie cât mai mult încurajate și introduse atât la nivel formal, 
cât și non-formal pentru formarea și dezvoltarea tuturor 
tinerilor și pentru ca aceștia să poată să acceseze cultura.”16 
Este identificată o nevoie stringentă de evaluare a calității 
programei de educație culturală și o dezvoltare a ei în educația 
formală17, cu atât mai mult cu cât domeniul artelor contribuie 
la dezvoltarea creativității studenților.

14   Ibid. 86

15   Ibid. 

16   Ibid. p. 17

17   en Robinson, Culture, creativity and the young: developing public policy”, 
1999, p. 37
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2. Aspecte metodologice
Pornind de la obiectivul de a identifica și de a cunoaște 

practicile culturale și creative ale segmentului de tineri 
(categorie adesea neexplorată în studiile de consum cultural) și 
modul cum aceștia accesează cultura, am utilizat și valorificat 
derularea Festivalului Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis de 
la Alexandria, unul foarte apreciat de tineri și considerat ca 
fiind cel mai popular festival de teatru dedicat adolescenților. 
Prin caracterul său – zece zile de festival de teatru și activități 
creative dedicate tinerilor elevi de liceu, aducând laolaltă atât 
categoria de tineri, cât și persoane specializate în lucrul cu 
tineri, festivalul ne-a oferit un bun context de a realiza o primă 
cercetare exploratorie pe tema tinerilor și a consumului cultural 
al acestei categorii, etapă premergătoare unei cercetări mai 
ample care se va desfășura la nivel național.
Tabelul 1. Trainerii	selectați	pentru	realizarea	interviurilor

Trainer intervievat Domeniul atelierului susținut de 
trainer

1 trainer dramaturgie
1 trainer coregrafie
1 trainer educație vizuală
1 trainer scenografie
2 traineri muzică și ritm
6 traineri teatru tânăr

După cum am menționat, studiul realizat este unul 
exploratoriu, nemaiavând o cercetare similară realizată la 
nivelul României, și are la bază două cercetări derulate în cadrul 
Festivalului Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis desfășurat la 
Alexandria în perioada 1-9 august 201518. 

Prima etapă a cercetării a fost de factură calitativă și a 
constat în realizarea de interviuri cu 12 dintre trainerii care 
au ținut în cadrul festivalului ateliere la care au participat 
18  Festivalul de Teatru Tânăr Ideo Ideis de la Alexandria s-a aflat anul acesta 

la cea de-a 10-a ediție

adolescenți. Atelierele din cadrul festivalului au fost pe 
domeniile: teatru tânăr, dramaturgie, coregrafie, muzică și 
ritm, scenografie și educație vizuală. Cei 12 traineri selectați 
pentru interviuri sunt persoane cu experiență în lucrul cu tinerii. 
Selecția acestora a ținut cont de domeniul atelierului pe care 
au lucrat cu adolescenții, astfel încât să fie realizat cel puțin 
câte un interviu cu un trainer din fiecare domeniu. În cazul 
trainerilor de teatru tânăr au fost intervievate șase persoane, 
aplicând în plus criteriul de experiență a trainerului în lucrul 
cu adolesenții în cadrul festivalului. Astfel, trei dintre trainerii 
de teatru tânăr sunt persoane cu o experiență mai recentă în 
lucrul cu adolescenții la festival, iar ceilalți trei traineri selectați 
sunt persoane cu o experiență mai îndelungată în lucrul cu 
tinerii la festival. 

Cele 12 interviuri obținute pe perioada Festivalului 
Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis au fost realizate de 
patru reprezentanți ai Institutului Național pentru Cercetare 
și Formare Culturală din București, avându-se ca obiectiv 
colectarea unor informații cu privire la creativitatea în 
rândul tinerilor participanți, dar și a tinerilor în general. 
Interviul a cuprins șapte întrebări și a fost structurat în așa 
fel încât să se atingă subiecte ca: metode de lucru cu tinerii, 
proiectele desfășurate cu și pentru tineri, creativitatea în 
rândul tinerilor – valorificarea și dezvoltarea ei, realizarea 
unui profil al tinerilor, implicarea altori actori în dezvoltarea 
potențialului creativ al tinerilor și existența unor proiecte/
programe asemănătoare celor de la Ideo Ideis. Interviurile 
au fost înregistrate și ulterior transcrise spre a servi la 
obținerea unor informații cu privire la tinerii din ziua de azi și 
la potențialul lor creativ și, totodată, la schițarea unui posibil 
profil al viitorului consumator de cultură. 

A doua cercetare realizată a fost una de factură cantitativă 
și a constat în colectarea de date despre:
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• percepția tinerilor participanți la festival despre conceptele 
de creativitate/persoană creativă;

• activitățile creative și de timp liber în care tinerii se implică;

• consumul lor cultural;

• implicarea lor în activități de voluntariat; 

• parcursul educațional și profesional pe care doresc să-l 
urmeze.

Datele acestea au fost colectate prin chestionare auto-
aplicate. Chestionarele au conținut atât întrebări cu răspuns 
deschis, cât și întrebări cu răspunsuri predefinite. Au fost 
completate un număr de 181 de chestionare de către 
adolescenții și tinerii participanți la festival. 

Vom ține seama în analiza datelor că această categorie 
de tineri participanți la festival au poate – cel puțin în cazul 
adolescenților care fac parte din trupe de teatru participante 
la festival – afinități mai mari decât adolescenții fără acces la 
genul acesta de activități. De asemenea, faptul că analizăm 
participanții unui festival de teatru tânăr prin auto-aplicarea 
de chestionare a însemnat că eșantionul este format de acel 
număr de participanți la festival care au fost de acord să 
completeze chestionarul primit. 

Eșantionul a fost compus din adolescenți de sex masculin în 
procent de 38% și 62% de sex feminin. Cei 181 de respondenți 
au între 13 și 22 de ani. 

Graficul 1.  Genul și vârsta participanților la studiu 

    

În ceea ce privește vârsta participanților la Festivalul 
Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis se pot face următoarele 
observații:

(1) Aceștia au avut, în medie, aproximativ 17 ani (16 ani 
și 10 luni).

(2) Vârsta celui mai tânăr a fost de 13 ani, iar a celui mai 
„vârstnic”, de 22 de ani. Mediana segmentului de 
populație a fost de 17 ani, deci jumătate din numărul 
de participanți a avut sub 17 ani, iar jumătate a avut 
peste această vârstă.
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(3) De asemenea, modul statistic al populației a fost de 17 
ani, aceasta însemnând că grupul de vârstă respectiv 
a fost cel mai bine reprezentat numeric (28,2% dintre 
participanți au avut vârsta de 17 ani). 

(4) Abaterea standard în ceea ce privește vârsta 
participanților (media diferenței de vârstă între un 
participant și media tuturor) a fost de 1,4 ani.

Festivalul Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis este destinat 
atât tinerilor elevi de liceu care fac parte din trupe de teatru, 
cât și tinerilor elevi din Alexandria și din alte localități (care nu 
fac parte din trupe de teatru, dar pot participa la atelierele de 
dezvoltare sau ca public al festivalului). Astfel, tinerii care au 
compus eșantionul studiului de față pot face parte din patru 
categorii: membri ai trupelor de teatru participante la festival, 
participanți individuali din Alexandria, participanți individuali 
din alte localități sau voluntari în cadrul festivalului.

Am analizat și interpretat datele colectate prin intermediul 
chestionarelor prin raportarea la întregul grup de tineri 
participanți la studiu, dar și pe variabile specifice – cum sunt 
vârsta și genul – care pot influența practicile tinerilor de timp 
liber și preferințele lor culturale și pentru implicarea în diverse 
activități. 

Graficul 2. Categoria din care fac parte respondenții 
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3. Creativitate, practici de timp liber și consum 
cultural al tinerilor participanți la Ideo Ideis  

Secțiunea aceasta cuprinde prezentarea și interpretarea 
datelor colectate prin chestionarul auto-aplicat participanților 
la Festivalul Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis. Datele 
relevă percepții ale acestui grup de tineri asupra definirii și 
importanței creativității pentru ei, a activităților creative în 
care se implică, dar și o serie de caracteristici și tendințe de 
consum și de petrecere a timpului liber. 

La o primă întrebare a chestionarului: Ce înseamnă pentru 
tine creativitatea, ce înseamnă pentru tine să fii creativ , 
răspunsurile date de tineri subliniază însăși însușirea acestei 
categorii de a fi creativi. Cei mai mulți dintre tinerii participanți 
la studiu asociază creativitatea cu a avea imaginație sau a 
te exprima într-un mod anume/diferit de al celorlalți. De 
asemenea, creativitatea înseamnă pentru respondenți și 
idee, comunicare, construire, stil de viață, putere, descoperire, 
noutate, soluționare, existență, trăire, spontaneitate, 
disponibilitate, originalitate, personalitate, libertate, joacă, 
gândire, simțire, transformare (transformarea comunului 
în ceva special), invenție, revoluționare, depășirea limitelor, 
prezență, încredere, abordare, dezvoltare, proces psihic, 
abilitate, autenticitate, exploatarea continuă a interiorității, 
curaj, dăruire, eliberare, formă a inteligenței și visare. 

inându-se cont de faptul că respondenții sunt tineri cu 
vârste cuprinse între 13 și 22 de ani, înțelegerea lor asupra 
conceptului de creativitate este marcată de contextul (istoric, 
social, educațional, familial etc.) în care ei se dezvoltă. Un 
alt factor care influențează modul tinerilor de gândire și 
percepție a lucrurilor este accesul la informație, chiar dacă 
acesta este diferențiat și neechilibrat, în funcție de caz (unii 
tineri n-au acces la internet și/sau la evenimente culturale). 
Printre răspunsurile date de tineri se regăsesc câteva definiții 

ale creativității care exemplifică și evidențiază abilitatea lor de 
înțelegere și asumare a acestui concept, într-un mod aparte: 

 Este destul de delicat. Creativitatea nu are o definiție 
fixă și se poate dezbate foarte mult timp, însă, probabil, 
spiritul creativ se referă la o imaginație bogată, ușor 
materializată și concretizată. (tânăr, 17 ani) 

 Pentru mine să fiu creativă înseamnă să mă uit la un 
scaun și să nu mă limitez doar cu existența lui  poate că 
nici nu există scaunul. (tânără, 18 ani)

 A fi creativ înseamnă a-ți lăsa imaginația să transforme 
lucrurile simple și a găsi modalități alternative în 
rezolvarea unor probleme. (tânără, 16 ani)

 A fi creativ înseamnă să dobândești aptitudini care să te 
ajute să eliberezi energia pozitivă în vederea dezvoltării 
imaginației. (tânără, 18 ani)

 Să exprimi ceea ce gândești prin diferite metode. (tânără, 
17 ani)

 Să fii creativ înseamnă pentru mine să transformi 
neobișnuitul în obișnuit sau uneori invers, prin modalități 
la care puțini s-ar fi gândit. (tânăr, fără precizarea vârstei)

 Creativitatea înseamnă pentru mine o modalitate de a 
crea lucruri noi cu ajutorul gândurilor, ideilor și emoțiilor. 
(tânără, fără precizarea vârstei)

 Creativitatea pentru mine înseamnă luarea deciziilor mult 
mai ușor, sporirea imaginației și o mai bună concentrare. 
(tânăr, 18 ani)
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 Pentru mine creativitatea vine din imaginație și din modul 
în care vezi lucrurile și știi să abordezi anumite situații. Să 
fii creativ înseamnă să dai frâu liber imaginației în ceea 
ce faci. (tânără, 16 ani)

 Pentru mine creativitatea înseamnă să fii capabil, să îți ții 
mintea deschisă astfel încât să poți fi în stare să găsești 
mereu soluții alternative. (tânără, fără precizarea vârstei)

 Creativitatea nu înseamnă ceva, creativitatea înseamnă 
totul. Atunci când creezi ceva, de fapt, pur și simplu 
conferi o altă formă unei părți din tine. Ca idee, îmbinăm 
aceste fragmente din persoana fiecăruia și creăm magie. 
(tânără, 17 ani)

 Nu pot să mă exprim coerent în legătură cu asta. Pentru 
mine este un impuls care duce spre un proces, începe cu 
un moment de inspirație. (tânăr, 18 ani)

Aceste răspunsuri ale tinerilor sunt originale și în același 
timp creative. Ele pun în lumină nivelul lor de educație, accesul 
la informație, pasiunea de a crea și de a consuma cultură.

La întrebarea din chestionar Prin ce modalități îți dezvolți 
aptitudinile artistice și creative , tinerii au enumerat și/sau au 
exemplificat activități, evenimente, produse culturale care îi 
stimulează, îi învață, îi provoacă în a fi ei înșiși creatori. Astfel, 
dezvoltarea aptitudinilor artistice și creative ale tinerilor, 
conform răspunsurilor, se face prin consumul spectacolelor de 
teatru, operă, balet, vizionarea de filme, lectură (cititul cărților), 
activități artistice în școală sau în afara școlii – pictură, muzică, 
dans, ateliere de creație, proiecte, festivaluri, training-uri, 
cursuri, exerciții. 

Un alt aspect care merită remarcat este faptul că tinerii 
consideră că există și alte lucruri care i-ar putea ajuta în 
dezvoltarea aptitudinilor creative, iar acestea sunt: influența 
unor persoane cheie din viața lor, experiențe noi de viață, 
adaptabilitatea la medii noi, lucrul în echipă, școlile cu profil 
vocațional, emisiunile culturale, sportul, călătoriile, munca 

fizică și intelectuală, exerciții de autocunoaștere și dezvoltare 
personală, dar și acceptarea greșelilor. 

 Participând la cursuri și festivaluri din acest domeniu 
și totodată cunoscând persoane cheie ce m-ar putea 
influența. (tânără, 18 ani)

 Filme, cărți, piese de teatru, experiențe noi, adaptarea la 
medii noi. (tânăr, 18 ani)

 coală cu profil vocațional, festivaluri, lectură, multă 
muzică, filme și spontaneitatea pe care o folosesc 
oricând. (tânără, 18 ani)

 Mergând la teatru, citind, ascultând muzică clasică la 
Ateneu, urmărind spectacole de balet operă, scriind (pe 
site-uri culturale). (tânără, 15 ani)

 Citind mult, urmărind oameni care sunt foarte activi, 
creativi din filme. ncerc să iau de peste tot câte ceva și 
să fac și eu la rândul meu. (tânăr, 17 ani)

 Prin dans și desen pictură, încerc să îmi imaginez 
coregrafii și subiecte de pictură. (tânără, fără precizarea 
vârstei)

 Prin diferite jocuri, wor shop-uri, prin voluntariat, prin 
implicarea în diverse activități. (tânără, 16 ani) 

 Autoanaliza, participarea la ateliere de dezvoltare 
personală, lectura, vizionarea filmelor. (tânără, 19 ani)

 Merg la diverse ateliere, festivaluri, citesc. (tânără, 17 ani)  

 ncerc să accesez orice program care îmi oferă 
posibilitatea de a mă dezvolta pe acest plan. Investesc 
foarte mult timp în creație proprie și lucru individual. 
(tânără, 17 ani)  
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Graficul 3.  Importanța pe care tinerii o acordă creativității  
în dezvoltarea lor personală Cât de importantă este 

creativitatea în dezvoltarea ta personală

Analizând răspunsurile, tinerii își găsesc sursele și resursele 
pentru a fi creativi aproape în tot ceea ce îi înconjoară. Sunt 
deschiși la inițiative artistice și dispuși să absoarbă toate 
informațiile la care pot avea acces. Totodată, dau dovadă 
de maturitate și de disponibilitate în a evolua, fiind potențiali 
consumatori de cultură. 

Un alt aspect care ne-a interesat a fost importanța pe care 
o dau tinerii rolului pe care creativitatea îl are în dezvoltarea 
lor personală. Astfel, în ceea ce privește importanța creativității 
în dezvoltarea personală, 75% dintre participanții la Festivalul 
Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis o apreciază drept foarte 

importantă, iar 21% au declarat că ar fi destul de importantă 
(în concluzie, 96% dintre tinerii intervievați o văd ca fiind 
importantă). La polul opus, doar 2% consideră că dezvoltarea 
creativității nu este deloc importantă în dezvoltarea lor 
personală. 

Răspunsurile obținute la această întrebare subliniază 
importanța relației pe care tinerii o au cu creativitatea. Aceeași 
idee este susținută și de rezoluția Consiliului European privind 
un cadru reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul 
tineretului (2010-2018): „Creativitatea și capacitatea tinerilor 
pentru inovație ar trebui sprijinite printr-o mai bună calitate a 
accesului de participare la cultură și alte forme ale ei de la o 
vârstă fragedă, astfel promovându-se o dezvoltare personală, 
o îmbunătățire a capacității de învățare, competențe 
interculturale, înțelegerea și respectul pentru diversitatea 
culturală și dezvoltarea abilităților noi și flexibile pentru viitoare 
oportunități de muncă.”19

În ceea ce privește distribuția pe categorii de gen, 
diferențele nu sunt majore, atât adolescenții, cât și 
adolescentele participante la studiu acordă o importanță 
foarte ridicată creativității în dezvoltarea lor personală: 
72% dintre respondenții de gen masculin și 77% din totalul 
respondenților de gen feminin. 

19   Access of young people to culture – Final Report, EACEA, 2008, p. 86
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Distribuția pe categoriile de vârstă indică o ușoară scădere a 
importanței pe care tinerii o acordă creativității în dezvoltarea lor 
personală odată cu înaintarea în vârstă: 74% dintre cei cu vârsta 
între 13 și 15 ani consideră creativitatea foarte importantă și 75% 
dintre cei din segmentul 16-18 ani, în timp ce pentru segmentul 
de vârstă 19-22 de ani procentul este de 60%. Această distribuire 
a modului în care tinerii acordă importanță creativității în 
dezvoltarea personală mai mult în perioada adolescenței poate 
fi o întărire a faptului cunoscut că adolescența este perioada 
cu cele mai accentuate schimbări ale tinerilor care sunt în plin 
proces de formare a identității lor individuale, încep să-și formeze 
și să dezvolte gusturile de consum. Poate interveni aici și dorința 
de a se distinge în cadrul grupului lor de prieteni, fapt care îi 
stimulează la a fi creativi în formarea unei individualități și în 
modul de exprimare a acesteia. 
Tabelul 2. Distribuția pe grupe de vârstă în funcție de 
importanța acordată creativității în dezvoltarea personală

13 -15 ani 16 – 18 ani 19 – 22 ani

Foarte importană 74% 75% 60%
Destul de importantă 21% 20% 40%

13 -15 ani 16 – 18 ani 19 – 22 ani

Nu foarte importantă 5% 1% –
Deloc importantă – 2% –
Nu știu – 2% –

La întrebarea cu răspunsuri deschise din chestionarul 
aplicat tinerilor participanți la Festivalul Național de Teatru 
Tânăr Ideo Ideis n ce activități creative ți-ar plăcea să te 
implici , majoritatea au enumerat activități creative la modul 
general: teatrul, muzica, dansul, fotografia, desenul, filmul 
etc., însă au existat câțiva dintre ei care au simțit nevoia să se 
exprime sau să puncteze ce anume i-ar putea stimula. 

 Aș vrea să fac cam tot ce ține de creativitate. (tânără, 
14 ani)

 Confecționarea de lucruri hand-made. (tânără, 17 ani) 
 Cred că până acum am încercat destule activități  tot aș 
vrea să se multiplice cele pe care le-am făcut (asta acum, 
cât sunt în liceu). (tânără, 18 ani)

 Cursuri și ateliere pe teme de genul: improvizație, 
caracter. (tânără, fără precizarea vârstei)

Graficul 4. Distribuția pe categorii de gen în funcție de importanța acordată creativității în dezvoltarea personală  
Cât de importantă este creativitatea în dezvoltarea ta personală
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 Dans sau un spectacol muzical. Orice activitate nouă pe 
care nu am mai făcut-o. (tânăr, fără precizarea vârstei)

 n activități ce țin de teatru, dans, muzică și activități 
legate de literatură. (tânără, 17 ani)

 Ore de tehnică în pictură grafică. Wor shop-uri de teatru. 
Spectacole, citit. (tânără, 15 ani)

Totodată, respondenții ar putea fi împărțiți pe activități 
creative în care își doresc să se implice, în funcție de preferințele 
și înclinațiile lor, cele mai frecvente răspunsuri făcând referire 
la domenii specifice precum: teatru, dans, pictură, fotografie, 
muzică, lucru confirmat și de procentajele graficului referitor 
la activitățile pe care ei le practică: 53,9% urmează cursuri 
de teatru, 52% sunt pasionați de fotografie și film, 44,1% 
desenează și pictează, 26,7% cântă la un instrument, iar 
13,5% practică sau urmează cursuri de dans. De asemenea, 
tinerii dezvoltă și un interes pentru activități creative ce îi pot 
pune în postura de coordonatori sau activități care necesită 
dezvoltarea sau dobândirea unor anumite competențe care 
să nu rămână doar la nivel de hobby, ci mai degrabă pe care 
le-ar putea pune în aplicare în viitorul lor profesional.

 Montaj imagine, să învăț să mânuiesc păpuși și 
marionete. (tânără, 18 ani) 

 Pictură, management cultural, teatru, film. (tânăr, 18 ani)

 Mi-ar plăcea să mă implic în organizarea festivalurilor. 
(tânără, 14 ani) 

 Mi-ar face plăcere să învăț să produc spectacole melodii. 
Lucru direct cu arta, cred. (tânără, 17 ani) 

 Un atelier de regie ar fi mișto la Ideo. Cam asta vreau 
să fac în viitor. Să învăț câteva chestii despre cum se 
fabrică. (tânără, 19 ani) 

Un exemplu aparte îl constituie răspunsul unui tânăr de 17 
ani care, prin formarea unei trupe de jazz, s-ar vedea obligat 
și în același timp stimulat de a învăța să cânte la chitară și 
saxofon. Acest lucru indică faptul că tinerii doresc să-și dezvolte 
potențialul creativ, dar și faptul că o contribuție importantă în 
stimularea potențialului creativ îl are existența unui context, 
a unei oportunități care să faciliteze realizarea acestui lucru. 

 „O trupă de jazz. Asta presupune și să învăț odată pentru 
totdeauna să cânt la chitară și saxofon.”

Respondenții, influențați probabil și de atmosfera atelierelor 
la care au participat, au precizat cu o frecvență considerabilă 
faptul că s-ar implica în activități coregrafice. Dansul ține 
de o coordonare și de un exercițiu al corpului în relație cu 
elementele din jur și cu ceilalți colegi de scenă. 

 „Orice din sfera dansului și a artei coregrafice în general. Mă 
fascinează acest teatru al privirilor, al trupurilor, ci nu numai 
al replicilor.” (tânără, 17 ani) 

Pictura sau desenul sunt un alt tip de activitate în care s-ar 
implica foarte mulți tineri. Aceste activități le poate dezvolta 
imaginația și creativitatea chiar la nivel de artă urbană, așa 
cum exemplifică răspunsul unei tinere: 

 „Pictarea autobuzelor și tramvaielor în poze fericite; teatru 
în parc.” (tânără, fără precizarea vârstei) 

Un alt item cu răspuns deschis din chestionar a fost: 
Numește 3 activități care te plictisesc cel mai mult. 
Respondenților li s-a cerut să completeze trei mențiuni. În ceea 
ce privește răspunsurile lor și frecvența acestora, activitățiile 
care îi plictisesc pe tineri se pot împărți în patru categorii: 

 activități pasive, caracterizate de conotații negative, ca 
ascultatul (de diferite lucruri care nu le fac plăcere: „muzică 
proastă”, „vorbă lungă și nejustificată”, „povești lungi”), 
așteptatul („persoanelor care întârzie”, „evenimentelor”, 
„la cozi”, „la casa de cultură”), statul („în casă”, „la 
coadă”, „la televizor”, „pe Facebook”, „pe scaun”, „statul 
pur și simplu”), uitatul („la filme”, „la televizor”) și vorbitul 



228   Creativitate, practici de timp liber și consum cultural al tinerilor participanți la Ideo Ideis   

(„foarte mult și fără rost”, „la telefon”, „mult și prost”, 
„vorbăria goală, inutilă”); 

 activități artistice, creative care nu le creează plăcere, cum 
ar fi „baletul”, „cantoul”, „cititul”, „desenatul”, „scrisul”; 

 activități casnice: „cumpărăturile”, „curățenia”, „gătitul”; 

 activități sau lucruri ce țin de școală: „calculul”, „învățatul 
la materii neimportante (tehnologie)”, „predatul de la 
școală”, „profesorii care predau fără miză”, „temele”, 
„statul exasperat pe scaun (6-7 ore)”, „exercițiile de 
matematică”, „facerea temelor”. 

De menționat este faptul că frecvența cea mai mare a 
răspunsurilor cuprinde toate cele trei categorii de mențiuni 
ale tinerilor chestionați. În fapt, ceea ce îi plictisește cel mai 
mult este tocmai lipsa acțiunii, lipsa ocupației cu ceva sau 
pentru ceva. Tinerii sunt persoane active, iar plictiseala vine 
din lucruri care nu-i provoacă, nu-i pun în dificultate, nu-i 
stimulează, bineînțeles ținându-se cont și de personalitatea 
fiecăruia. Plictiseala adolescenților este una de context, 
așa cum punctează Răzvan Nicolescu în lucrarea sa despre 
normativitatea plictiselii și cum folosesc adolescenții 
tehnologia20, spunând că această plictiseală de context este 
dată de momente în care adolescenții (neavând o preocupare 
anume) ascultă muzică, se uită la TV sau se joacă jocuri pe 
calculator, activități considerate de unii dintre ei ca putând 
fi destul de interesante, dar cu siguranță fără a le oferi 
același nivel de entuziasm ca alte activități similare pe care le 
desfășoară în grupul de prieteni.21 

Faptul că unii dintre ei au numit activitățile artistice/
creative (practicarea baletului sau desenatul) ca fiind activități 
care îi plictisesc ar putea pune problema unei obligativități în 
realizarea acestora din partea altor persoane care contribuie la 

20  Răzvan, Nicolescu. (2014) „The normativity of boredom: social media among 
Romanian teenagers”, în Dalsg rd, AL and Frederiksen, MD and H jlund, 
S and Meinert, L, (eds.) Time objectified: ethnographies of youth and 
temporality. Temple University Press. (pp. 139-153)

21   Ibid. p. 148

educația lor. Lucrarea lui Răzvan Nicolescu menționată mai sus 
ilustrează un context similar: „În contrast, părinții și profesorii 
lor cred că momentele relativ lungi de singurătate nedorită a 
tinerilor ar trebui ocupate cu activități productive ce corespund 
idealurilor lor, cum ar fi temele, sportul și preocupările culturale 
sau prin tehnologie, cum ar fi calculatorul, internetul, muzica 
sau televizorul (fără să se gândească neapărat la ce fac tinerii 
cu adevărat cu timpul lor).”22

Acest lucru înseamnă că există tineri care fac ceva ce nu-i 
împlinește și nici nu le creează plăcere. Procentele obținute 
pentru implicarea tinerilor în activități artistice pot susține 
într-o anumită măsură această idee: doar 5,1% dintre tineri 
urmează un curs de pictură/desen și 4,5% urmează un curs de 
balet, iar odată cu înaintarea în vârstă procentele referitoare la 
practicarea acestor activități scad: categoria 13-15 ani – 10,5%, 
categoria 16-18 ani – 4,4%, 19-22 de ani – 5% (pictura/desenul) 
și 16-18 ani – 5,4%, 19-22 de ani – 5% (cursurile de balet). 

Frecvența răspunsurilor referitoare la plictiseala pe care 
o resimt la școală sau în cadrul activităților ce țin de acest 
mediu pune sub observație, de fapt, percepția tinerilor 
asupra sistemului educațional. Din răspunsurile lor s-ar putea 
interpreta că acest mediu este unul neatractiv și nemaleabil în 
care nu sunt stimulați prin exerciții practice, activități în echipă, 
activități experimentale sau exerciții de gândire și un dialog cu 
profesorii. Un exemplu ar fi următorul răspuns: 

 „Orele de la liceu (partea cu prezența și repetatul pe de rost). 
Eu nu repet, eu explic și improvizez.” (tânără, 17 ani) 

De altfel, trebuie făcută distincția între ce înseamnă a nu-ți 
plăcea la școală și a te plictisi la școală, iar în cazul lor ar putea 
fi câte puțin din fiecare („învățatul la materii neimportante 
(tehnologie)”, „profesorii care predau fără miză”, „temele la 
o materie detestată”, „orele de economie”). Bineînțeles că 
răspunsurile tinerilor nu pot fi asumate ca probleme general 
valabile. Dar faptul că există adolescenți care nu sunt atrași 
de școală și de ceea ce înseamnă ea, instituție cu misiune 

22   Ibid. p. 143
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educativă, împinge situația spre un context care trebuie 
dezbătut și rezolvat la nivel de sistem. Vom ilustra în paginile 
următoare frecvența activităților creative și a celor culturale 
derulate în cadrul școlii sau prin intermediul școlii și gradul în 
care tinerii se implică în astfel de activități. 

Un alt aspect care vine în completarea importanței pe 
care tinerii o acordă creativității lor și a modului în care 
aceștia integrează creativitatea în modalitățile de dezvoltare 
personală se referă la participarea tinerilor la tabere creative.

Taberele creative constituie medii/spații special create 
pentru tineri și dedicate dezvoltării potențialului creativ al 
acestora. Există o dorință a tinerilor de a avea acces și de 
a participa la astfel de spații. Dintre cei 181 de adolescenți 
participanți la studiu, 27% au participat la tabere creative, 29% 
nu au participat, în timp ce 43% nu au participat, dar își doresc 
acest lucru. Doar 1% dintre adolescenții care au completat 
chestionarul au spus că nu au participat și nici nu și-ar dori să 
participe la tabere creative.

Graficul 5. Participarea la tabere creative și implicarea în activități de voluntariat a tinerilor participanți la studiu 
A: Până în prezent ai participat la tabere creative  B: Te-ai implicat până acum în activită i de voluntariat

     
Din totalul participanților la Festivalul Național de 

Teatru Tânăr Ideo Ideis, 69% au fost implicați în activități de 
voluntariat, iar 28% și-ar dori să se implice. Procentul celor 
care nu s-au implicat și nici nu-și doresc să se implice este de 
3%. Domeniile în care cei 69% au făcut voluntariat sunt, în 
ordinea preferințelor: cultural (32%), social (20%), educațional 
(17%), mediu și ecologie (13%), sănătate (9%), implicare civică 
(3%), politic (2%), patrimoniu (2%) sau altele (2%).

Fiind vorba despre persoane participante la un festival 
de teatru, nu ar trebui să surprindă faptul că 99% dintre 

intervievați practică mersul la teatru. La o distanță de 5 puncte 
procentuale, 94% dintre persoanele intervievate participă la 
festivaluri de teatru. În cadrul competițiilor de teatru participă 
83% dintre respondenți, dintre care 39% nu urmează cursuri 
de teatru în afara celor organizate de școala frecventată.

Restul activităților culturale practicate de cel puțin jumătate 
dintre participanții la Festivalul Național de Teatru Tânăr Ideo 
Ideis sunt: mersul la cinema (87%), participarea la festivaluri 
de muzică (63%), vizitele la galerii de artă (61%), vizitele la 
muzee (58%). Activitatea culturală cel mai puțin practicată de 



230   Creativitate, practici de timp liber și consum cultural al tinerilor participanți la Ideo Ideis   

respondenți este participarea la concursuri sau competiții de 
film (24%). 

Dintre activitățile de timp liber și recreere ale tinerilor 
participanți la studiu, cei mai mulți dintre aceștia merg în 
excursii la munte sau la mare (91%). O altă activitate în care 
se implică un procent ridicat al tinerilor (71%) este ieșirea în 
parc. Aceste tipuri de activități sunt un mod de petrecere a 
timpului prin socializare (fiind activități care implică un grup 
de persoane), ceea ce poate fi pus în legătură cu moduri de 
cunoaștere, autocunoaștere și dezvoltare personală și creativă 
prin interacțiune și socializare/schimb de experiență cu ceilalți.

Raportând la dimensiunea de gen, diferențele între 
preferințele de consum cultural nu depășesc 10 puncte 
procentuale, cu excepția mersului la spectacole de dans, 
activitate preferată de 53,6% dintre fete și de 28,1% dintre băieți. 
Respondenții de gen feminin au un consum cultural mai variat, 
procentul fetelor care participă la 11 dintre cele 17 activități 
incluse în chestionar fiind mai mare decât procentul asociat 
băieților. Astfel, în ceea ce privește vizitele la muzeu, monumente, 
case memoriale, spectacole de operă sau operetă, galerii de artă, 
cinema, festivaluri de teatru, film, circ sau parcuri de distracții, 
procentul persoanelor de gen feminin care le întreprind este mai 
mare decât procentul persoanelor de gen masculin. Excepțiile 
sunt următoarele: mai mulți băieți decât fete merg la festivaluri 
de muzică, spectacole de teatru, concursuri sau competiții de film 
sau teatru, în tabere la munte sau mare și la restaurante de tip 
fast-food. Discrepanțele cele mai mari apar în ceea ce privește: 
vizitele la muzeu (61,6% dintre fete, 53% dintre băieți, deci o 
diferență de 9,6 puncte procentuale), vizitele la monumente sau 
case memoriale (50,9% dintre fete, 41,5% dintre băieți, deci o 
diferență de 9,4 puncte procentuale), vizitele la galerii de artă 
(65,8% dintre fete, 57,8% dintre băieți), mersul la spectacole de 
operă sau operetă (44% dintre fete, 35,4% dintre băieți, deci o 
diferență de 8,6 puncte procentuale), mersul la spectacole de 
dans (53,6% dintre fete, 28,1% dintre băieți, deci o diferență de 
25,5 puncte procentuale), mersul la cinema (91,9% dintre fete, 
83,1% dintre băieți), mersul la restaurante de tip fast-food (70,3% 

dintre băieți, 63,1% dintre fete), ieșirile în parcuri de distracție 
(76,4% dintre fete, 67,7% dintre băieți).

Graficul 6. Consum cultural și activități recreative  
ale tinerilor participanți la studiu  

Dintre următoarele, ce activită i practica i
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Graficul 7. Consum cultural și activități recreative ale tinerilor participanți la studiu în funcție de genul respondenților 
Dintre următoarele pe care le practica i
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Graficul 8. Consum cultural și activități recreative ale tinerilor participanți la studiu în funcție de grupele de vârstă ale 
respondenților Din următoarele activită i,pe care le practici
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Vizitele la muzee, monumente sau case memoriale, galerii 
de artă, spectacole de teatru, operă sau operetă, cinema, 
parcuri de distracție cunosc o evoluție interesantă de-a lungul 
trecerii de la o categorie de vârstă la alta: trecerea la categoria 
mediană (16-18 ani) este marcată de o scădere procentuală, 
iar ieșirea din categoria mediană coincide cu o creștere 
procentuală. Spre exemplu: 63,2% dintre tinerii de 13-15 
ani, 56,2% dintre tinerii de 16-18 ani și 70% dintre tinerii din 
categoria de 19-22 de ani merg în vizită la muzee. Rezultatele 
prezentului studiu sunt coroborate de studiul autoarelor 
Octobre  Berthomier (2011): „Bibliotecile, teatrele, muzeele, 

localurile de spectacol sunt foarte frecventate la sfârșitul 
claselor primare, dar frecvența acestora scade odată cu 
avansarea în vârstă, cu excepția cinematografului și a sălilor 
de concert (de muzică actuală).” O posibilă explicație a scăderii 
interesului la trecerea de la categoria 13-15 ani la 16-18 ani 
poate fi următoarea: școlile generale, și mai puțin liceele, 
încurajează vizitele la muzeu, monumente ș.a.m.d. Creșterea 
interesului odată cu intrarea în categoria 19-22 de ani poate 
fi explicată prin alegerea unor facultăți de profil. Desigur, 
aceste ipoteze pot fi probate într-un studiu viitor, în care să 
fie chestionată inclusiv activitatea curentă a participantului. 

Tabelul 3. Activități	desfășurate	în	cadrul prin	intermediul	școlilor	unde	învață	tinerii	participanți	la	studiu

Ce activități se desfășoară la liceul unde înveți și 
la care dintre ele participi? Da și particip Da, dar nu particip Nu se desfășoară Nu știu dacă se desfășoară

Vizite la muzee 29,0% 13,6% 43,8% 13,6%

Vizite la monumente/case memoriale 29,5% 17,6% 42,0% 10,8%

Vizite la galerii de arte 25,1% 8,0% 50,9% 16,0%

Mers la spectacole de teatru 70,7% 0,6% 23,0% 5,7%

Mers la spectacole de operă/operetă 26,0% 10,4% 53,8% 9,8%

Festivaluri de teatru 39,1% 1,7% 51,7% 7,5%

Festivaluri de film 11,5% 7,5% 70,7% 10,3%

Festivaluri de muzică 12,8% 7,0% 69,8% 10,5%

Mers la spectacole de dans 13,3% 8,1% 66,5% 12,1%

Mers la cinema 37,4% 6,3% 47,1% 9,2%

Concursuri/competiții de film 8,7% 8,7% 69,9% 12,7%

Concursuri/competiții de teatru 36,2% 5,2% 51,1% 7,5%

Excursii la munte/mare 46,0% 27,8% 19,9% 6,3%

Tabere la munte/mare 36,0% 30,9% 25,1% 8,0%

Curs de pictură/desen 18,1% 28,7% 42,7% 10,5%

Alt tip de activitate 21,9% 15,6% 28,1% 34,4%
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Aceeași întrebare, dar adresată pentru a surprinde 
activitățile creative și culturale derulate în cadrul/prin 
intermediul școlilor unde învață participanții la studiu relevă 
procente mai ridicate pentru 14 tipuri de activități care se 
desfășoară și la care tinerii participă. Singura activitate 
pentru care procentul celor care nu participă este mai ridicat 
decât cel al adolescenților care participă este reprezentată 
de cursurile de pictură/desen. Datele analizate indică și faptul 
că sunt destul de frecvente situațiile în care școlile (cel puțin 
cazul acestor școli în care învață participanții la studiu) nu 
desfășoară deloc activități culturale sau creative, cele mai 
ridicate procente înregistrându-se pentru absența festivalurilor 
de film din mediul școlar (70,7%) și a competițiilor de film 
(69,9%). 

Contextul unei lipse a derulării de activități culturale și 
creative la nivelul școlilor așa cum reiese din datele acestea 
poate fi pus în legătură cu un context mai larg al abordării de 
la nivelul structurilor europene prin care este subliniată din ce 
în ce mai mult o restructurare a programei școlare astfel încât 
să ofere tinerilor atât un mediu mai creativ în care să își poată 
dezvolta unele abilități, cât și acces la o educație culturală și 
artistică. Conform Raportului privind accesul tinerilor la cultură, 
„majoritatea statelor membre au raportat educația (incluzând 
aici educația artistică din școli și inițiativele educaționale cu 
caracter cultural) ca fiind de importanță primară în prioritățile 
politicilor legate de accesul la cultură. Îmbogățirea programei 
școlare cu subiecte artistice, facilitarea formelor de activități 
educționale de tip after-school în ceea ce privește hobby-urile 
tinerilor și timpul lor liber sunt considerate ca o modalitate 
importantă de educare a tinerilor despre importanța culturii.”23 
În aceeași direcție, educația culturală este considerată 
importantă nu numai datorită transmiterii de cunoaștere, dar 
și pentru rolul pe care-l are în formarea noului/viitorului public 
și a viitorilor producători culturali.24 

23 Access of young people to culture – Final Report, EACEA, 2008, p. 97

24 Ibid.

Graficul 9. Activități de timp liber și activități artistice/
creative practicate de tinerii participanți la studiu  

Din următoarele activită i,pe care le practici
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Activitățile practicate de cei mai mulți dintre participanții la 
Festivalul Ideo Ideis sunt cele sportive (individual și nu într-un 
cadru formal – spre exemplu, într-un club): 72,1%. Restul 
activităților cuprinse în chestionar sunt practicate de un 
număr considerabil mai mic (în termeni de puncte procentuale 
și comparativ cu prima situată ierarhic) de participanți: între 
50% și 60% dintre cei chestionați sunt angajați în activități 
literare (57,5%), se joacă pe calculator (54,2%), urmează 
cursuri de teatru în afara școlii (53,9%), învață o limbă străină 
(52,5%) sau filmează/fotografiază (52%). De asemenea, 
44,1% dintre participanți ascultă programe radio, se uită la 
TV ori sunt pasionați de pictură sau desen (fără să urmeze un 
curs). Dintre activitățile practicate de mai puțin de 30% dintre 
tineri, enumerăm: exersarea unui instrument muzical (26,7%), 
practicarea unui sport în cadrul unui club (18,8%), participarea 
la un cerc de lectură (15,7%), activități artistice în cadrul unui 
cor sau grup muzical (14,6%), cursuri de dans (13,5%), cursuri 
de pictură sau desen (5,1%) și cursuri de balet (4,5%). Se poate 
observa că activitățile cele mai populare sunt cele care nu 
implică costuri financiare mari (plătirea unor cursuri, spre 
exemplu). O excepție notabilă este urmarea unui curs de limbi 
străine (52,5%), explicabilă în virtutea faptului că a cunoaște 
o limbă străină aduce beneficii pe termen lung, indiferent de 
restul alegerilor de viață ale persoanei și cunoașterea acestui 
fapt de către principalii susținători financiari ai tânărului sau 
tinerei.

Din perspectiva dimensiunii de gen, diferențele cele mai 
mari se regăsesc în ceea ce privește:

 ¾ Practicarea desenului sau picturii ca activitate 
individuală (56,8% dintre respondenții de gen feminin, 
respectiv 22,7% dintre respondenții de gen masculin, 
deci o diferență de 34,1 puncte procentuale).

 ¾ Practicarea jocurilor pe calculator (73,1% dintre 
respondenții de gen masculin, respectiv 42,9% 
dintre respondenții de gen feminin, deci o diferență 
de 30,2 puncte procentuale). O diferență de 26,5 
puncte procentuale în rândul persoanelor de 17 ani 

a fost observată și în studiul Octobre  Berthomier 
(2011), autoarele acestuia concluzionând că această 
activitate este una specifică tinerilor de gen masculin.25

 ¾ Interesul față de arta fotografiei și a filmării (56,6% 
dintre respondenții de gen feminin, respectiv 43,9% 
dintre respondenții de gen masculin, deci o diferență 
de 12,7 puncte procentuale).

 ¾ Urmarea unui curs de teatru în afara celor organizate 
de școală (58% dintre respondenții de gen feminin, 
respectiv 47% dintre respondenții de gen masculin, 
deci o diferență de 11 puncte procentuale).

 ¾ Practicarea sporturilor în cadrul unui club sportiv 
(21,4% dintre respondenții de gen feminin practică un 
sport în cadrul unui club sportiv, respectiv 14,1% dintre 
respondenții de gen masculin, deci o diferență de 7,3 
puncte procentuale).

Din perspectiva diferenței între categoriile de vârstă 
(categoriile de vârstă luate în considerare de prezentul studiu 
fiind 13-15 ani, 16-18 ani și 19-22 de ani), se poate observa că 
interesul față de anumite activități scade odată cu înaintarea 
în vârstă: 

• desenatul și pictatul în afara unui cadru formal (50% 
dintre tinerii de 13-15 ani, 47,8% dintre tinerii de 16-18 
ani, 20% din categoria 19-22 de ani); 

• fotografiatul și filmatul (57,9% dintre tinerii de 13-15 ani, 
52,6% dintre tinerii de 16-18 ani, 40% din categoria 19-22 
de ani); 

• cântatul la un instrument muzical (36,8% dintre tinerii 
de 13-15 ani, 26,3% dintre tinerii de 16-18 ani, 20% din 
categoria 19-22 de ani); 

• privitul la TV (57,9% dintre tinerii de 13-15 ani, 43,8% dintre 
tinerii de 16-18 ani, 40% din categoria 19-22 ani).

Scăderea interesului față de TV și creșterea interesului față 
de jocurile pe calculator, odată cu înaintarea în vârstă, este un 
fenomen observat și în studiul Octobre  Berthomier (2011). Un alt 

25   În cazul participanților în vârstă de 17 ani la Festivalul Ideo Ideis, diferența 
în termeni de puncte procentuale este chiar mai mare (31,4): 76,2% dintre 
băieți și 44,8% dintre fete au drept preocupare jocurile pe calculator.
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studiu care a urmărit obiceiurile și practicile culturale ale tinerilor 
din Galicia punctează asupra pasivității pe care o implică activități 
ca uitatul la TV sau ascultatul de radio, care sunt activități 
desfășurate de tineri de multe ori într-un mod intenționat așa cum 
sunt pe de altă parte mersul la cinema sau la teatru, care implică 
o dorință anume de implicare în acea activitate.26 

Analiza noastră relevă, de asemenea, faptul că tinerii 
participanți la Festivalul Național de Teatru Tânăr Ideo 
Ideis tind să acorde mai mult timp activităților care implică 
socializare, în detrimentul privitului la TV, o activitate pasivă 

și sedentară. Astfel, mai mult de jumătate dintre participanții 
intervievați (55,1%) petrec cel puțin 3 ore pe zi cu prietenii și 
vecinii, în timp ce 53,1% petrec între 1 și 3 ore pe rețelele online 
de socializare (Facebook, Twitter etc.). De asemenea, doar 5,6% 
privesc programe TV mai mult de 3 ore zilnic, în timp ce 16,4% 
petrec mai mult de 3 ore jucându-se pe calculator, tabletă sau 
telefon. În măsura în care jocurile cele mai consumate sunt cele 
online și multiplayer, preferința pentru acestea în detrimentul 
programelor TV ar putea fi explicată prin intermediul dorinței 
de socializare în contexte cât mai variate. 

Graficul 10. Activități de timp liber și activități artistice/creative practicate de tinerii participanți la studiu, raportate la 
dimensiunea de gen Din următoarele activită i, pe care le practici  

26 Hăkan Casares Berg, Maricha D az Fierros, Purificaci n Carballo P rez „Cultural Habits In Teenagers And oung Adults In Galicia” disponibil la http://www.stat.
gouv. c.ca/statisti ues/culture/prati ues-culturelles/prati ues-galicie.pdf
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Graficul 11. Activități de timp liber și activități artistice/creative practicate de tinerii participanți la studiu, raportate la grupele 
de vârstă ale tinerilor participanți la studiu Din următoarele activită i, pe care le practici
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Tabelul 4. Timpul dedicat de tinerii participanți la studiu diverselor activități pe care le desfășoară

De obicei, cât timp petreci… Niciodată 1 dată- 
2 ori/an

1 dată- 
2 ori/lună

1 dată-2 ori/
săptămână

< 1 oră 
zilnic

1-3 ore 
zilnic

> 3 ore 
zilnic Nu știu

Pe calculator/tabletă/telefon pentru a te juca 7,3% 4% 6,2% 7,3% 27,1% 29,9% 16,4% 1,7%
Pe rețelele de socializare (Facebook, Twitter etc.) 1,7% 0,6% 0,6% 2,8% 23,7% 53,1% 17,5%  -
Pe calculator/tabletă/telefon pentru a naviga pe internet 1,1% 0,6% 1,1% 5,6% 16,3% 44,9% 28,1% 2,2%
Pe internet pentru a te informa 0,6%  -  - 7,9% 36,5% 40,4% 12,4% 2,2%
Cu prietenii/vecinii 0,6% 1,1% 0,6% 8,0% 10,8% 23,9% 55,1% - 
Pentru a învăța și pentru a face temele pentru școală 4,5% 1,7% 3,4% 6,7% 18,5% 44,4% 20,2% 0,6%
Pentru a citi (alte cărți decât manualele sau lecturile 
obligatorii de la școală) 2,3% 1,7% 5,1% 10,7% 19,8% 35,0% 24,9% 0,6%

Pentru a te uita la TV 24,3% 4,5% 26,9% 16,9% 20,9% 10,7% 5,6%  -
Pentru a practica o activitate creativă (a desena, a cânta la 
un instrument, a urma un curs de teatru etc.) 4,5% 2,8% 4,5% 18,5% 11,8% 30,9% 25,8% 1,1%

Pentru a practica sport la un club) 43,2% 8% 9,1% 15,90% 5,7% 6,3% 8% 4%

Graficul 12. Perspective educaționale ale tinerilor 
participanți la studiu Te-ai gândit ce facultate vei urma 

după ce termini liceul

Graficul 13. Perspective profesionale ale tinerilor  
participanți la studiu  

Te-ai gândit ce profesie vrei să ai

Majoritatea tinerilor s-au gândit la parcursul educațional 
și cel profesional pe care doresc să-l urmeze: 60% dintre 
tinerii respondenți au luat deja decizia de a urma o facultate 
pe un anume profil, iar 21% încă sunt în etapa de alegere a 

posibilelor opțiuni. De asemenea, majoritatea participanților 
au reflectat cu privire la posibilele cariere de urmat (70%), 
dintre aceștia 55% luând deja o decizie, iar 15% încă având 
de ales între opțiunile la care s-au gândit.
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4. Tinerii și creativitatea. O abordare calitativă 

4.1 Lucrul cu tinerii 
La prima întrebare din interviu Povestiți-mi vă rog cum ați 

început să lucrați cu tineri s-a urmărit ca răspunsul trainerului 
intervievat să indice motivația și contextul în care a început să 
lucreze cu tinerii. Majoritatea trainerilor au început această 
experiență, de a lucra cu adolescenți, în cadrul Festivalului Național 
de Teatru Tânăr Ideo Ideis, unii dintre ei fiind invitați încă din 
primele ediții pentru susținerea de ateliere de creație. Ca exemple 
de momente sau proiecte de început al experienței cu tinerii a 
trainerilor, în afară de Ideo Ideis, ar fi Școala de Improvizație din 
cadrul Teatrului fără Frontiere, Centrul de Teatru Educațional 
Replica, programul Școala Altfel, Școala de Artă, Centrul de 
Educație Experiențială Ikedub și UNATC „I.L. Caragiale”. 

În ceea ce privește contextul lucrului cu tineri, majoritatea 
trainerilor au fost invitați în decursul anilor pentru susținerea 
a diferite workshop-uri, cursuri, traininguri, ateliere în diferite 
orașe, școli, instituții culturale, festivaluri sau alte programe cu 
specific creativ în domeniul artei sau au pornit propriile inițiative 
de a lucra cu tinerii.

 „Am început în 2008 împreună cu un prieten care a terminat 
și el UNATC-Imagine, ne-am deschis o școală de fotografie, 
unde țineam cursuri în weekend, sâmbăta și duminica. Aveam 
două serii, de câte două, trei ore pe zi. Printre participanți 
erau mulți tineri din liceu deschiși să învețe. Acela a fost 
primul meu contact cu tinerii.” (trainer, educație vizuală)

În ceea ce privește motivația trainerilor de a lucra cu 
tineri, lucrurile sunt mult mai complexe deoarece, în acest caz, 
intervine subiectivitatea, individualitatea și personalitatea 
fiecăruia dintre ei. Majoritatea sunt motivați de faptul că 
schimbarea trebuie să pornească de la cei tineri. Ei sunt 
speranța unui viitor mai bun și cei care vor duce mai departe 
tot ceea ce înseamnă valorile și tradițiile unei culturi. Una 

dintre motivațiile unui trainer susține ideea formării și educării 
unui public de teatru, dar în același timp și păstrarea unui 
raport între generațiile foarte tinere și reperele lor culturale. 

 „Da, pentru tineri m-aș implica în asemenea proiecte 
pentru că mi se pare foarte important să păstrezi raportul 
cu generațiile foarte tinere.  Din punctul meu de vedere 
este important să vezi cine îți este viitorul public, adică mă 
preocupă ideea asta și cred că aici să zicem că poate să 
fie o bază de a vedea ce-i preocupă, cum gândesc, cum 
se raportează la realitățile din jur, care sunt reperele lor 
culturale, e important de văzut cine poate să fie noul public 
de teatru.” (trainer, teatru)

4.2 Proiecte cu tinerii și impactul 
acestora asupra lor 

Cea de-a doua întrebare a interviului a pus problema 
desfășurării de proiecte cu tineri și a avut ca obiectiv obținerea 
de informații în ceea ce privește categoriile de vârstă ale 
tinerilor, obiectivele proiectelor, activitățile din cadrul acestora, 
impactul și rezultatele finale ale proiectului, precum și finanțarea 
acestora. Majoritatea trainerilor au avut experiența lucrului cu 
tineri de liceu 14-18 ani, dar au existat și cazuri la unii dintre ei 
care au lucrat cu copii de 3 și 4 ani, 5-8 ani, 8-10 ani, 10-14 ani 
și chiar adulți (un exemplu ar fi angajații din corporații). 

Obiectivele proiectelor desfășurate pentru tineri, reliefate 
de răspunsurile celor intervievați, sunt de a descoperi, de a 
dezvolta și de a încuraja latura creativă a tinerilor. Totodată, 
se urmărește o impulsionare a tinerilor în a face lucrurile așa 
cum le simt ei spre o autocunoaștere și o dezvoltare a spiritului 
critic și de formare a unei gândiri critice, în posibilitatea de a 
distinge și de a lua propriile decizii. 
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Activitățile și metodele de lucru din cadrul proiectelor cu 
tineri, în special pe secțiunea de teatru, pe care le-au avut 
trainerii de-a lungul timpului în diferite spații și contexte 
culturale au fost construite și asumate în funcție de specificul 
temei abordate. Câteva exemple ar fi învățarea prin joc, 
studierea pieselor de teatru, analiza de personaje, exercițiile 
fizice de mișcare, coordonare, atenție, concentrare, memorie, 
energizare și exercițiile de improvizație, care în opinia trainerilor 
sunt cele care stimulează cel mai mult creativitatea tinerilor. 

 „Practic ei dobândesc niște abilități în a se exprima, ca 
adolescenți ei sunt foarte creativi și nu au blocajele pe care le 
au adulții, dar de multe ori nu au curajul de a se exprima fiind 
foarte influențați de ce cred ceilalți despre ei și au panica 
asta că sunt judecați tot timpul de colegii lor. Creativitatea 
se dezvoltă învățând să lucreze în grup, să construiască 
situații, scene, povești.” (trainer, teatru)

Revenind la ideea de joc pe care o susțin toți trainerii, potrivit 
lui Johan Huizinga, „jocul este mai vechi decât cultura, pentru 
că noțiunea de cultură, oricât de incomplet ar fi ea definită, 
presupune în orice caz o societate omenească, iar animalele 
nu l-au așteptat pe om ca să le învețe să se joace.”27Activitatea 
de a te juca presupune respectarea unor reguli, întâlnirea cu 
ceilalți și acceptarea lor, însușirea unor caracteristici, ce țin de 
existența unui celălalt, prin puterea exemplului. Jocul înseamnă 
implicare, dar și observație, cel care se joacă poate deveni 
la un moment dat simplu spectator. Schimbul de roluri, de 
atitudini, de emoții este strâns legat de ideea de joc. Această 
acțiune de a te juca este caracteristică tuturor categoriilor de 
vârstă, indiferent dacă ești copil sau adult, astfel că ea are un 
rol educativ, inițiator, creator și în unele cazuri chiar revelator. 
„Jocul este o funcție plină de tâlc.”28 

De cele mai multe ori impactul proiectelor la nivelul tinerilor 
a fost unul imediat, sub formă de feedback pentru traineri. 

27   Johan Huizinga, Homo ludens: încercare de determinare a elementului 
ludic al culturii, Ed. Humanitas, București, 2007, p. 39

28   Ibid. 

Totodată, în urma acumulărilor de informații și experiențe, 
rezultatele se văd în timp, în opinia celor care au susținut 
atelierele, lucrurile trebuie să se sedimenteze, să se dezvolte, ca 
apoi să se poată observa o posibilă evoluție și concretizare a 
ceea ce s-a acumulat. Un exemplu de răspuns privind impactul 
proiectelor este afirmația următoare: 

 „La toate spectacolele pe care le facem încercăm să invităm 
cât mai mulți tineri, după fiecare spectacol avem o discuție 
cu ei și ne dorim cumva să ne spună, în special, nu neapărat 
ce conține spectacolul, ci cum văd tema respectivă, cum i-a 
interesat, în ce măsură ne-au scăpat nouă anumite lucruri și 
ei și le-ar fi dorit explorate. După fiecare spectacol, tocmai că 
spectacolele au teme sociale, politice, încercăm să avem aceste 
discuții care să îi provoace și să ne provoace să problematizăm 
puțin temele pe care le abordăm.” (trainer, teatru)

În ceea ce privește finanțarea proiectelor dedicate tinerilor, 
cei intervievați au dat ca exemple ArCub și AFCN, sau fondurile 
europene, deși majoritatea au adăugat că proiectele pot fi 
susținute financiar de asociații, sponsori, fundații, centre culturale 
și din partea autorităților locale sau a altor instituții culturale și 
de învățământ direct implicate în proiectele derulate. 

4.3 Un profil al tinerilor  
din ziua de azi

Pornindu-se de la experiența trainerilor în lucrul cu tinerii, cea 
de-a treia întrebare a fost construită în așa fel încât să se obțină 
un răspuns cu privire la un profil al participanților de la atelierele 
din cadrul festivalului, dar și cu privire la tineri în general: Cum ați 
caracteriza participanții la proiecte  Cum ați caracteriza tinerii 
din ziua de azi în general, pe lângă cei cu care ați interacționat în 
cadrul proiectelor, ce tipuri de tineri mai există  Aceste întrebări 
au urmărit împărtășirea de către traineri a ceea ce au observat 
ei despre pasiunile, mediile sociale, valorile, implicarea civică, 
participarea la evenimente culturale, consumul digital și relația 
cu școala, în ceea ce-i privește pe tineri. 
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Generalizând, s-a constatat o deschidere și o disponibilitate 
mult mai mare a tinerilor către tot ceea ce e nou, în comparație 
cu generațiile trecute.

 „Ce pot să spun sigur despre noile generații e că sunt absolut 
fascinanți, adică au o capacitate de înțelegere mult peste 
capacitatea de înțelegere pe care o aveam noi când eram 
de vârsta lor, de exemplu. Sunt mult mai deschiși, deși se 
simte cumva faptul că citesc mai puțin și stau mai mult pe 
internet, dincolo de treaba asta au mintea foarte ascuțită, 
foarte capabili să fie prezenți în activități.” (trainer, teatru) 

 „Energia cu care vin, deschiderea pe care o au de a înțelege 
lucruri noi, simt o preocupare în ei și nu știu cum să o 
exteriorizeze și această stare oarecum de incertitudine a 
lor, de necunoaștere a unui teren și dorința de a-l descoperi, 
asta mă fascinează în fiecare an, chiar i-am întrebat anul 
acesta de ce au ales acest modul de coregrafie și în mare 
parte mi-au răspuns că vor să se descopere pe ei și vor să 
descopere și latura asta, să înțeleagă ce înseamnă dansul, ce 
înseamnă această modalitate de exprimare și că simt că ar 
putea să se exprime așa și nu știu cum.” (trainer, coregrafie) 

Trainerii au observat o acceptare de sine, o creștere a empatiei 
și a libertății interioare a tinerilor. Ca un exemplu dat de unul 
dintre cei intervievați ar fi faptul că aceștia sunt foarte receptivi 
la metodele de teatru labirint și improvizație. Există o mobilizare 
mult mai mare, o generozitate a lor față de ceilalți și un spirit 
ludic foarte pronunțat, ceea ce le stimulează creativitatea. Unii 
dintre traineri au avut chiar o reținere în a-i caracteriza deoarece 
provin din medii diferite, iar acest lucru le influențează inclusiv 
gradul de educație, consumul și gustul pentru cultură. 

Trainerii consideră că pasiunile tinerilor sunt cam aceleași 
la toți, cu mici excepții. Acestea ar fi muzica, sportul, filmul, 
teatrul, dansul, fotografia, iar ca numitor comun internetul, 
care nu înseamnă doar accesarea rețelelor de socializare, ci și 
întrebuințarea lui ca un instrument de obținere a informațiilor. 

 „ Tinerii  vin din diferite regiuni geografice, numitorul 
comun este influența media pe care o au, sunt foarte mult 

influențați de mass-media, vin cu această influență, se vede, 
dar ce pot să spun ca evoluție de-a lungul anilor este că 
văd la generațiile care vin din urmă o deschidere din ce în 
ce mai mare. Accesul la tehnologie i-a conectat foarte mult, 
noi încercăm să punem accentul pe faptul că tehnologia e 
un instrument, să nu-și folosească telefoanele mobile doar 
ca să-și facă selfie-șuri sic  să le folosească ca un instrument 
de descoperire, ei să înceapă să folosească Google-ul. 
Pentru mine internetul a devenit un instrument pe care l-am 
folosit ca să învăț enorm de mult, încercăm să încurajăm 
chestia asta, să adăugăm pe lângă învățământul tradițional, 
unidirecțional, această alternativă în care ei își pot exprima 
părerea și este surprinzător că părerea lor este mult mai 
pertinentă decât presupunem noi că ar fi.” (trainer, teatru)

Totodată, trainerii au subliniat ideea unui spirit mult mai 
practic al tinerilor în sensul că pasiunea pentru artă ar putea 
rămâne într-un plan secundar atâta timp cât vor putea avea 
un serviciu din care să câștige bani. Conform răspunsurilor 
date de traineri, unii dintre tinerii care au participat la ateliere 
vor să ajungă ingineri, contabili sau să lucreze în domeniul IT, 
dar consideră că ceea ce fac în cadrul atelierelor le va fi de 
folos pe viitor în viață. De aici se poate desprinde concluzia că 
atelierele nu sunt concepute doar pe ideea de creativitate și nu 
au o tematică pur artistică, ci și cu scop educativ, de formare și 
dezvoltare a tinerilor. 

Din experiențele trainerilor, adolescenții provin din medii 
foarte diferite, în special din clasa mijlocie, iar câțiva dintre ei 
au avut chiar de-a face cu tineri din medii defavorizate sau de 
etnie rromă. Lucrul cu tinerii, care vin de peste tot din țară, mai 
ales la un workshop sau atelier de creație, este o provocare 
pentru fiecare trainer în parte tocmai datorită acestei diversități 
socio-demografice. Un alt element foarte important este 
educația primită în familie și școală. Valorile lor sunt moșteniri 
ale generațiilor trecute, iar informația îi bombardează din toate 
direcțiile. Uneori sunt incapabili de a alege din cauza sensibilității 
și vulnerabilității care îi caracterizează. De aceea, educația ar 
trebui să însemne, după părerea unui trainer, maturizare. 
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Consumul digital este ca un „dat necesar” pentru tinerii din 

ziua de azi. Infiltrarea tehnologiei în lucru s-ar putea face, dar 
cum  Din perspectiva unui trainer, în prezent, jocurile, exercițiile 
propuse în atelierele de creație ar trebui să integreze device-
urile digitale pentru că ele nu mai pot fi separate. Tot datorită 
tehnologiei, adolescenții au început să consume cultură atât 
cât le permit posibilitățile. Această categorie, a adolescenților, 
este foarte fragilă. Acești tineri nu sunt nici copiii care consumă 
cultură la îndemnul familiei sau al școlii și nici adulții care să-și 
poată permite din punct de vedere financiar să consume tot 
ceea ce își doresc din cultură. 

4.4 Creativitatea în rândul tinerilor 
Cea de-a patra și cea de-a cincea întrebare din interviu 

au constituit interesul privind creativitatea în rândul tinerilor. 
Acestea au fost: 4. Din punctul dumneavoastră de vedere, 
ce înseamnă creativitatea în rândul tinerilor  Cum poate fi 
identificată  Cum poate fi valorificată , 5. Care credeți că sunt
ar trebui să fie modalitățile de dezvoltare a potențialului creativ 
al adolescenților și tinerilor  Creativitatea este o însușire a 
omului de a fi creator. Majoritatea oamenilor, când se gândesc la 
creație, o identifică imediat cu ceea ce înseamnă arta sau cultura 
în general. Creativitatea nu este strâns legată doar de domeniul 
artistic. Ea există și poate fi exemplificată în toate domeniile 
de activitate. Conform psihologului E.P. Torrance, creativitatea 
este „un proces prin care devii sensibil la probleme, defecte, 
goluri în cunoaștere, lipsa unor elemente de armonie și tot așa, 
identificând dificultățile, căutând soluții, făcând supoziții pentru 
a formula ipoteze asupra neregulilor: testând și retestând acele 
ipoteze și posibilele modificări prin retestarea lor și într-un final 
comunicarea rezultatelor.”29 

Răspunsurile trainerilor intervievați scot în evidență însăși 
părerea lor despre ceea ce înseamnă creativitatea. Câteva 
exemple ar fi: 
29   Study of the Relationship between Parenting Attitude of outh Fostering and 

Creativity among Students of Universities, Journal of Behavioral and Brain 
Science, 2015, 5, 148-156, Published Online April 2015 in SciRes. http://www.
scirp.org/journal/jbbs http://dx.doi.org/10.4236/jbbs.2015.54015, p. 150 

 „ Orice ființă umană este creativă prin simplul fapt că există. 
Creativitatea nu este ceva ce se învață, este ceva cu care ne 
naștem, din structura noastră noi suntem creativi, suntem 
adaptabili, ne putem adapta la orice.” (trainer, teatru)

 „Este capacitatea de a-ți spune propria poveste, capacitatea 
de a fi cât mai personal, capacitatea de a merge în 
profunzimea realităților și de a vedea un glas, o expresie, o 
voce, asta e pentru mine creativitatea.” (trainer, dramaturgie)

 „E o armă secretă cumva  e o armă secretă a tinerei 
generații.” (trainer, muzică și ritm)

 „Creativitatea cred că s-ar putea traduce ca o eliberare de 
blocaje.” (trainer, teatru)

 „Creativitatea mi se pare capacitatea de a reorganiza 
algoritmul. Asta în orice. Nu este legată doar de artă. Este strict 
legată de cum relaționăm noi cu lumea.” (trainer, scenografie)

Tinerilor trebuie să li se creeze un cadru de libertate pentru 
a putea fi creativi. Ei trebuie să fie în permanență stimulați și 
implicați în diverse proiecte. Dacă tinerii, adolescenții participă 
la activități de genul celor creative, care să-i facă să înțeleagă 
că ceea ce li se întâmplă în școală este un lucru benefic pentru 
că acumulează experiențe, dar în același timp trebuie să aibă 
și capacitatea de a pune la îndoială, observând totul, de a nu 
considera că tot ceea ce li se comunică reprezintă adevărul 
absolut, astfel încât încă de la vârsta aceasta să-și poată 
forma propriul limbaj, propria vocație, lucrurile acestea devin 
apoi relevante în ceea ce aleg pe viitor. Responsabilitatea 
adulților este aceea de a le da informația, mai departe este 
alegerea lor dacă o acceptă sau nu. 

Identificarea creativității se poate face numai prin exercițiu 
și practicarea diferitelor activități care au acest scop de a o 
descoperi. Valorificarea ei constă în rezultatele obținute în urma 
unui proces de creație și împărtășirea acestora și celorlalți. 

 „Identificată cred că poate fi destul de simplu în sensul 
că eu cred că toți tinerii sunt creativi. Adolescența e destul 
de aproape de copilărie unde descoperi, unde ești curios și 
descoperi lucruri. Lucrurile pe care le-ai descoperit acum încep 
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să se lege între ele și începi să le utilizezi, și legăturile pe care 
le faci între ele țin de creativitate, deci practic ce apare aici și 
cum identifici creativitatea poți să identifici de fapt blocajele, 
nu atât de mult dacă cineva e creativ sau nu, că eu cred 
că sunt creativi, dar cred că ce poți să identifici apropo de 
creativitate prin jocurile astea sunt blocajele și poți să-i ajuți 
să treacă peste ele. Iar blocajele de cele mai multe ori sunt 
de ordin social, adică toate așteptările care se pun pe ei de 
către familie, de către profesori, și familia și profesorii încearcă 
să-i canalizeze într-o anume direcție, toată presiunea asta din 
toate direcțiile, presiunea socială îi face pe mulți dintre ei să-și 
exprime personalitatea foarte greu, să nu aibă încă curajul 
de a ridica mâna la clasă să zică: domn  profesor, nu sunt de 
acord cu ce spuneți, eu nu cred că e așa.” (trainer, teatru)

Recunoașterea potențialului creativ ține de datoria trainerilor, 
profesorilor și trebuie întotdeauna susținut și încurajat tocmai 
pentru că adolescenții sunt în perioada de testare, de căutare a 
ceea ce vor face în plan profesional și de formare a preferințelor. 
Tinerii trebuie să fie în permanență îndrumați, dar respectându-
li-se în același timp libertatea de exprimare. Un studiu despre 
creativitatea și cultura tinerilor punctează că tinerii vor ca adulții 
să respecte practicile lor culturale fără a încerca să le domine, să 
și le însușească sau să le idilizeze.30

Din punctul de vedere al trainerilor intervievați, în ceea 
ce-i privește pe tineri, cel mai important lucru este oferirea 
posibilităților acestora de a-și exersa creativitatea prin diferite 
proiecte, cursuri, workshopuri, ateliere, festivaluri etc. De 
asemenea, trainerii înșiși consideră că ar putea contribui la 
dezvoltarea potențialului creativ al tinerilor prin simplul fapt că 
îi pot ajuta cu idei sau indicații în a-și duce la bun sfârșit creația.

 „Concret, încurajarea lor în procesul formării, în a se exprima 
ei, în a-și forma ei propriile idei de a-și crea un sistem de 
gândire propriu în care să creadă și să meargă mai departe. 
E important să știe unde să se ducă, unde să caute și să aibă 
libertatea de a exprima, căuta, inventa și de a reinventa. De 

30   În en Robinson, Culture, creativity and the young: developing public 
policy”, 1999, p. 35

a nu le pune bariere, ( ) de a le deschide portițe și de a le 
da informații pentru a-i introduce într-o zonă de cultură, de 
creativitate. În zona artelor, profesorii de specialitate trebuie 
să le creeze un mediu stimulator.” (trainer, coregrafie)

4.5 Actorii responsabili de 
dezvoltarea potențialului  
creativ al tinerilor

Cea de-a șasea întrebare a interviului a fost: Cine credeți 
că ar trebui să se ocupe de să se implice în dezvoltarea 
potențialului creativ al tinerilor și adolescenților (familia, 
școala instituțiile de învățământ, instituțiile culturale, ONG-
urile culturale de educație non-formală)  

Majoritatea trainerilor au răspuns la această întrebare 
considerând că implicarea trebuie să vină din partea întregii 
societăți și a tuturor organizațiilor care intră în contact cu 
această categorie de vârstă. 

 „Cumva îmi doresc foarte mult să existe un teatru care să 
reprezinte necesită ile, să reprezinte universul de preocupări 
i universul de idei i de gânduri i de emo ii ale copiilor i 

adolescen ilor care cresc acum i aici în România. Mi se pare 
cumva că nu prea avem o artă pentru publicul tânăr care 
să-i reprezinte, care să exprime direct lumea lor, problemele 
cu care se confruntă, temerile lor i atunci, cumva, interesul 
vine din zona de a construi un tip de artă de reprezentare 
a acestor grupuri și un tip de artă de teatru, pentru că în 
special noi suntem arti ti de teatru.” (trainer, dramaturgie)

De asemenea, familia și școala sunt considerate extrem 
de importante atât pentru educația tinerilor, cât și pentru 
întâmpinarea și încurajarea lor de a se exprima într-un mod 
creativ. Responsabilitatea trebuie să aparțină tuturor, iar 
școala are un rol foarte important pentru că în mediul școlar 
adolescenții își petrec majoritatea timpului. Unul dintre trainerii 
de Ateliere de teatru tânăr a subliniat faptul că în școală tinerii 
nu au contact cu filmul și fotografia, iar ținându-se cont și de 
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faptul că unele orașe nu au cinematografe, adolescenții nu au 
acces la filmele de cultură. Educația bazată pe experiență este 
cea care dăinuie în timp. Ca în orice situație există și plusuri și 
minusuri, iar grija pentru tineri trebuie să fie prioritară. 

 „Eu cred că toate structurile astea împreună; cred că școala 
fără ONG-uri sau instituții culturale nu face o treabă bună 
cu asta, că se bagă într-un domeniu care nu e al ei. Eu în 
discuția asta am tot vorbit de învățare prin experiențe, de 
învățare prin joc, dezvoltarea creativității, a capacității de 
acceptare, a generozității, eu nu am pus deloc lucrurile astea 
în contrast cu școala, n-am zis că școala greșește pe undeva, 
sigur am vorbit de faptul că în școală dintr-un motiv sau altul 
ne era frică să punem la îndoială ce ni se spunea și cumva 
capacitatea noastră de a ne exprima pe noi înșine și de a ne 
exprima propria părere și de a trage propriile învățături, asta 
nu prea era ceva întâlnit prin școală. Asta nu înseamnă că 
e rău, doar că eu cred că școala, pe lângă partea clasică pe 
care o știm cu toții, ar trebui să se deschidă cu ajutorul ONG-
urilor, cu ajutorul teatrelor, al oamenilor care sunt cât de cât 
specializați pe treaba asta, sub coordonarea ministerelor și 
așa mai departe să se deschidă spre a aduce activități de 
educație non-formală în școli, pentru că altfel sigur că o parte 
dintre copii ajung să le acceseze în diverse contexte, împinși 
de părinți sau nu, dar dacă ar fi parte din programă, dacă ar 
fi parte din opționale pe bune, cursurile de teatru în școli ca 
opțional ar fi foarte utile, cred asta cu siguranță, adică sunt 
sigur de treaba asta, dar nu de teatru în sensul ăla să facă 
piese, ci de teatru în zona asta de exerciții, ca metode de 
educație non-formală în care ei să învețe pe lângă ce învață 
la clase și capacitatea de a se exprima, capacitatea de a 
extrage propriile idei dintr-un text.” (trainer, teatru)

4.6 Alte programe dedicate 
creativității tinerilor

Ultima întrebare a interviului a urmărit obținerea de 
informații despre existența altor programe dedicate tinerilor: 
n afară de Festivalul Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis, 
cunoașteți și alte programe (tabere, ateliere, festivaluri) de 
educație culturală dezvoltare a creativității tinerilor  Conform 
răspunsurilor date de traineri, există mai peste tot în țară astfel 
de inițiative care să se adreseze tinerilor. Câteva exemple sunt: 
Festivalul de la Moeciu, Festivalul de la Bacău – Ingenious 
Drama Festival I.D. Fest, Festivalul de la Timișoara Theatre for 
Teenagers, Festivalul Jos Pălăria al Teatrului de Comedie din 
București, Festivalul Național de Teatru George Constantin 
din București, atelierele făcute de Fundația Calea Victoriei, 
workshop-uri gratuite cu sunetiști de la Massive Attack și Red 
Hot Chili Peppers, Eurodans la Ploiești, Lebăda de Cristal la 
Ploiești, Bucharest Festival în București, World Dance Cup, 
Let s go digital în cadrul Festivalului Internațional de Film 
Transilvania/TIFF. Unii dintre traineri au afirmat că multe 
dintre aceste programe nu sunt mediatizate, dar la o căutare 
pe Google se pot obține informații despre oricare dintre ele. 

Beneficiile și importanța lucrului cu tinerii sunt numeroase 
pentru ambele părți implicate. Studiul „Working with oung 
People” enumeră o serie de beneficii ale lucrului artiștilor 
cu tineri. Pentru tineri, beneficiile se concretizează în: 
dezvoltarea abilităților artistice, dobândirea de încredere în 
sine, identificarea cu modelele pozitive pe care le oferă artiștii, 
dezvoltarea relațiilor de lucru/lucrul în echipă, oportunitatea de 
a vedea cum se desfășoară activitățile artistice și oportunitatea 
de a înțelege procesul artistic. Beneficiile pentru artiști cuprind: 
oportunitatea de a interacționa cu o nouă categorie de public, 
dezvoltarea unei experiențe în lucrul cu tinerii și implicare în 
dezvoltarea abilităților acestora și oportunitatea de a lucra cu 
un alt grup decât cel al artiștilor.31 

31 În en Robinson, Culture, creativity and the young: developing public 
policy”, 1999, p. 46
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5. Concluzii
Datele analizate ne oferă o serie de informații legate de 

modul cum tinerii participanți la studiu percep și definesc 
procesul creativității, care sunt activitățile în care se implică 
pentru a-și dezvolta potențialul creativ sau care sunt cele în 
care ar dori să se implice. De asemenea, am adunat date 
despre consumul cultural și practicile de timp liber ale acestui 
grup de tineri. Principalele concluzii care se desprind sunt 
următoarele:

 ¾ Tinerii participanți la studiu asociază creativitatea cu a 
avea și a-ți folosi imaginația, cu a te exprima într-un mod 
original, cu a avea capacitatea de a crea ceva nou sau 
cu a găsi soluții la orice situație. 

 ¾ Ca modalități de a-și stimula creativitatea, tinerii 
participanți la Festivalul Național de Teatru Tânăr Ideo 
Ideis au numit fie consumul cultural (mers la spectacole 
de teatru, vizionarea de filme, lectura), fie activități 
creative pe care le practică (exerciții de gândire, 
improvizație, pictat, desenat, dans, participare la cursuri 
și ateliere pe teme creative).

 ¾ Tinerii participanți la studiu consideră creativitatea ca 
fiind foarte importantă în dezvoltarea lor personală 
și doresc să se implice în activități care să le stimuleze 
potențialul creativ cum ar fi: participarea la evenimente 
culturale, practicarea de activități creative sau implicarea 
în activități care să le dezvolte abilități tehnice sau 
manageriale (regie, montaj, management cultural, 
coordonarea unui festival de teatru etc.). Totodată, se 
observă că odată cu înaintarea în vârstă se produce o 
scădere a importanței pe care tinerii o acordă creativității. 
Cunoașterea acestui fapt poate fi luată în considerare și 
poate fi folosită în proiectarea ofertelor culturale de către 
producătorii și organizatorii culturali. 

 ¾ Aproape jumătate dintre tinerii participanți la studiu 
au spus că își doresc să participe la tabere creative, iar 
69% dintre participanți s-au implicat deja în acțiuni de 
voluntariat. Ambele ilustrează dorința tinerilor de a avea 
acces la medii creative prin care să acumuleze și să-și 
dezvolte diverse abilități.  

 ¾ Pe de altă parte, tinerii au numit o serie de activități 
care îi plictisesc și nu-i stimulează. Au fost numite în 
principal activitățile pasive: uitatul la TV, așteptatul, 
statul degeaba, ascultatul unor discuții lungi pe subiecte 
neinteresante etc.

 ¾ Consumul cultural al grupului de tineri participanți la 
studiu este unul ridicat. Fiind vorba de un grup de tineri 
participanți (cel puțin pentru prima dată) la un festival de 
teatru și dintre care 77% sunt membri ai unor trupe de 
teatru, un procent de aproape 100% au spus că practică 
mersul la spectacole de teatru. Procente ridicate s-au 
înregistrat și pentru mersul la cinema și vizitele la galerii 
de artă sau muzee.

 ¾ Ca activități de timp liber, tinerii participanți la studiu 
preferă acele activități care implică cunoaștere, 
explorare, experiențe noi, dar și pe cele care presupun 
interacțiuni și socializare (ex. excursiile/taberele la 
munte/mare, petrecerea timpului cu prietenii, ieșirea 
într-un parc de distracții).

 ¾ Deși nu se observă diferențe semnificative între gradul 
de participare/consum cultural al tinerilor participanți 
raportat la dimensiunea de gen, putem spune că 
participanții de gen feminin au un consum cultural mai 
variat decât participanții de gen masculin (procentul 
fetelor care participă la 11 din cele 17 activități culturale 
și de timp liber incluse în chestionar este mai mare decât 
procentul asociat băieților).
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 ¾ Din grupul de tineri participanți la acest studiu, procente 
mai mari ale participanților de gen masculin s-au 
înregistrat pentru: mersul la festivaluri de muzică, mersul 
la spectacole de teatru, concursuri de film/teatru, în timp 
ce procente mai mari ale participantelor s-au înregistrat 
pentru vizite la muzee sau monumente, vizite la galerii de 
artă și mers la spectacole de operă/operetă.

 ¾ Consumul cultural al tinerilor raportat la grupele de 
vârstă ale acestora indică un consum cultural mai ridicat 
pentru grupele de vârstă 13-15 ani și 19-22 de ani față de 
grupele 16-18 ani, unde consumul cultural înregistrează 
o ușoară scădere.

 ¾ Atât accesul la cultură și consumul cultural al tinerilor 
(în special cazul celor care sunt elevi de școală sau 
liceu), cât și implicarea acestora în activități creative 
sunt influențate într-o anumită măsură de gradul în care 
instituțiile de învățământ derulează astfel de activități, 
cu atât mai mult cu cât instituțiile de învățământ 
sunt considerate ca fiind actori cu un rol important în 
educarea culturală și dezvoltarea tinerilor. Datele din 
acest studiu indică faptul că acolo unde se desfășoară 
activități cu caracter cultural/creativ prin intermediul 
școlilor, se înregistrează procente ridicate ale tinerilor 
care participă la acestea.

 ¾ Ca activități recreative și de timp liber sau de dezvoltare 
personală, cei mai mulți dintre tineri practică activități 
sportive. De asemenea, activități care au înregistrat 
procente ridicate sunt: cititul, consumul digital (folosirea 
internetului, jocurile pe calculator, utilizarea rețelelor 
de socializare), cursurile de teatru, învățarea unei limbi 
străine și fotografiatul sau filmatul. Procente mai mici 
au înregistrat activități ca: exersarea unui instrument 
muzical, cursurile de dans sau pictură și implicarea 
într-un grup/cor muzical.  

Interviurile realizate cu persoane care au experiență în 
lucrul cu tinerii ne-au relevat informații mai generale despre 
tineri:

 ¾ Trainerii cred că tinerii au o mobilizare mult mai mare, 
o generozitate față de ceilalți și un spirit ludic foarte 
pronunțat, ceea ce le stimulează creativitatea. 

 ¾ Trainerii consideră că pasiunile tinerilor sunt 
asemănătoare, cu mici excepții: muzica, sportul, filmul, 
teatrul, dansul, fotografia, iar ca numitor comun 
internetul, care nu înseamnă doar accesarea rețelelor 
de socializare, ci subliniază că este important ca tinerii 
să-l utilizeze și ca pe un instrument de obținere a 
informațiilor. 

 ¾ Majoritatea tinerilor au un consum digital ridicat. 

 ¾ Din punctul de vedere al trainerilor, creativitatea în 
rândul tinerilor înseamnă libertatea de exprimare, iar 
cel mai important lucru constă în oferirea posibilităților 
acestora de a o exersa prin diferite proiecte, cursuri, 
workshopuri, ateliere, festivaluri etc. 

 ¾ Implicarea în dezvoltarea potențialului creativ al 
tinerilor trebuie să fie din partea întregii societăți. 
Responsabilitatea trebuie să aparțină tuturor, iar școala 
are un rol foarte important pentru că în incinta ei tinerii 
își petrec majoritatea timpului. 

 ¾ Tinerii cu care au lucrat dau dovadă de un spirit critic 
ridicat și de sinceritate privind actul artistic la care 
participă și modul în care acesta reușește să transmită. 

 ¾ Tinerii sunt foarte deschiși la activități culturale și creative 
pe care doresc să le consume într-un mod activ.
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1. Introduction
Culture is seen as a driver of social cohesion and human, 

urban and community development. Similarly, young people 
can be considered the engine of cultural development; they are 
active cultural consumers and at the same time they represent 
the future consumers of cultural and artistic goods. However, 
young people are often not perceived by cultural producers 
and organizers as an important category of audience. This 
happens to a certain extent because young people (especially 
teenagers) do not have a high power of consumption of cultural 
events (as they do not have their own income to manage as 
they please). However, young people are users and consumers 
of culture through other channels than the traditional/classical 
ones, which they find either difficult to access or not to their 
liking and, because of that, they choose alternative ways to 
consume culture.

Although there are not many studies for the moment that 
deal with young people in relation to their cultural consumption 
and their creative potential, the changing socio-economic 
circumstances and the reconfiguration of the international 
political structures of the recent years have brought these 
issues to the forefront of public debate. In this regard, we can 
mention a number of programs (e.g. Youth in Action), studies 
and reports (Access of Young People to Culture, 2008; Culture, 
Creativity and the Young: developing public policy, 1999; 
Culture as a vector for youth development), run by structures 
such as the European Parliament, the European Commission, 
the Council of Europe and the United Nations (UNESCO). The 
common discourse of these programs and studies underline 
the necessity of harnessing the creative potential of young 
people, who have a leading role in the sustainable development 
of culture and economy. One of the reports mentioned 
above points out that “investing in local cultural resources 
including tangible and intangible heritage […], as well as in 
music, dance, theatre and festivals, can develop sustainable 

creative economies, open up opportunities to youth, and help 
strengthen identity and social cohesion. Promoting creativity 
for and among youth and harnessing young people’s creative 
potential and energy therefore needs to be a priority in finding 
creative solutions to today’s challenges.”1 

The purpose of this study is to conduct a preliminary survey 
among young people in Romania, to identify their cultural 
consumption habits and the extent of involvement of teenagers 
in creative activities in the context of a theatre festival 
dedicated to teenagers. The stake of this study is to gather 
data from young people participating to the theatre festival 
and from the people specialized in working with young people, 
and to analyse aspects like youth’s perception about creativity 
and what being creative means to them, their leisure habits, 
the extent to which they engage in creative activities and 
their digital and cultural consumption. The case study about 
young participants at the National Youth Theatre Festival Ideo 
Ideis in Alexandria is part of the broader plan of the Institute 
for Cultural Research and Training to conduct a national 
survey on young people aged between 15 and 30 years, to 
monitor their cultural participation in and their consumption 
of culture, starting from the premise that adolescence is the 
age when people define their cultural tastes and preferences, 
and to identify ways to customize cultural offer to address this 
particular consumer segment.

Before we discuss about the methodological aspects and 
the results of this case study, we will address briefly the issue 
of young people in terms of the three directions that define the 
current discourses on this topic: a) young people as consumers 
and producers of culture and the need to tailor cultural offer 
to their cultural preferences and consumption habits, b) young 

1  Culture as a vector for youth development (UNESCO), available at http://www.
un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-cultureasavector.pdf 
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people and digital consumption, and c) young people and 
cultural education.

1.1 Young people as consumers/
producers of culture and the need 
to tailor cultural offer to their 
consumer habits 

The first EU report on young people published in 2009 shows 
that the factors influencing access of young people to culture 
are largely dependent, on one hand, to government’s policies 
and instruments and, on the other hand, on the lifestyle, needs, 
interests and preferences of young people themselves.2 The 
same report argues that the ways young people access culture 
as users or creators (of content) or simply as participants are 
various and sometimes experimental.3 According to the EU 
report “Along the years, access has changed forms. Apart from 
classic channels and institutions, youth culture channels are 
dynamic and often informal.”4

Another report, conducted for the Council of Europe, 
specifies that young people are continuously engaged in 
aesthetic and cultural activities through commercial and 
popular culture 5 and that the development of their creative 
potential is directly related to the cultural activities they 
consume. The idea is also found in a study conducted for the 
Calouste Gulbenkian Foundation (Willis, 1990), which argues 
that young people are constantly engaged in aesthetic, artistic 
and creative processes through their engagement with popular 
culture: a culture to which they contribute actively rather than 
passively consume.6

2   Access of Young People to Culture. Final Report, EACEA, 2008, p. 86

3   Ibid. p. 9

4   Ibid.

5   Ken Robinson, “Culture, creativity and the young: developing public policy”, 
1999, p. 9

6   Ibid., p. 21

As for the direct relationship between young people and 
the cultural offer, the study Access of Young People to Culture, 
published in 2008 on the bases of country reports of the 27 
Members States regarding youth and their access to culture, 
highlights the fact “perhaps the most striking recurrent 
theme of obstacles is the commonly mentioned claim that the 
unattractiveness of offer prevents youth participation.”7 In one 
way or another most of the 27 country reports advance the 
same idea. For example, the Danish report comments “The 
main challenge for the providers of the cultural activities is to 
keep up-to-date with the developments: cultural offers have 
to be attractive, creative, relevant and have an interactive 
dimension.8 The report on Poland states that “young people […] 
many times do not find attractive the readymade cultural offer 
by public institutions” and the Finnish report refers to an “often 
monotonous” commercial offer.9 The Belgian report says that 
participation of young people in cultural activities “will only 
increase when cultural institutions really try to involve young 
people. A bottom-up approach therefore is recommended.”10

All the issues identified as being relevant of to they way 
young generation accesses and consumes culture and how it 
relates to the cultural offer should be understood and taken 
into account by cultural managers, producers and organizers 
when designing cultural offers in such a way as to directly 
address the needs of young people as an active and dynamic 
segment of an audience that needs to be culturally guided 
and educated.

In Romania, the importance of young people to cultural 
consumption is illustrated by the figures reported by the in 
2014 Cultural Consumption Barometer: 40% of the general 
audience of performing arts are people in the 18-34 age 

7   Access of Young People to Culture. Final Report, EACEA, 2008, p. 145

8   Ibid. 

9   Ibid.

10   Ibid., p.146
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category11, and 26% of those who go to the cinema every 
month or once every 2-3 months are also people in the 18-34 
age group.12 

1.1.1 Young people and digital consumption

Digital consumption is another recurrent topic of the 
studies analyzing young people’s consumer habits. These 
studies highlight the role the new technologies play in the way 
young people spend their time and in the types of cultural 
activities they choose to get involved in. For example, John 
Holden (2007) has demonstrated that “accessing cultural 
activities through the internet adds to the democratisation of 
culture, engages the public in shaping the nature of cultural 
provision and allows people to contribute to and shape culture 
for themselves.”13 

Acknowledging the role new technologies play in the life of 
young people and in the way they consume various cultural 
goods and services, the Council of Europe adopted, on the 
basis of the Commission Communication, a resolution on a 
renewed framework for European cooperation in the youth 
field (2010-2018) on 27 November 2009. Two of the initiatives 
the Commission recommended to the Member States in this 

11   Cultural Consumption Barometer 2014. Culture between global and local, 
INCFC, 2015, p. 83 

12   Ibid. p.54 

13   Access of Young People to Culture. Final Report, EACEA, 2008, p. 50

area are: „widen quality access to culture and creative tools, 
particularly those involving new technologies and develop 
opportunities for youth people to experience culture and 
express and develop their creativity within or outside school”14 
and “make new technologies readily available to empower 
young people’s creativity and capacity for innovation and 
attract interest in culture, the arts and science.”15 

1.1.2 Young people and cultural education 

Another tool that is considered to have an important 
contribution in developing youth’s creative potential and 
facilitating young people’s access to culture and which also 
the keynote of all reports on this subject matter, is cultural 
education. When dealing with cultural education, the European 
structures argue that “for the young people to be able to access 
culture, it is crucial to encourage cultural and art education, 
training and capacity-building for all young people at formal, 
non-formal, in-school and out-of-school levels.”16 There is a 
pressing need to evaluate the quality of arts teaching in formal 
education and for curriculum development17, mainly because 
arts are known to enhance students’ creativity.

14   Ibid. 86

15   Ibid. 

16   Ibid. p .  1 7
17   K e n  R o b i n s o n , “ C u l t u r e , c r e a t i v i t y  a n d  t h e  y o u n g :  d e v e l o p i n g  p u b l i c  

p o l i c y ” , 1 9 9 9 , p .  3 7
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2. Methodological considerations
Starting from the objective to identify and get to know the 

cultural and creative practices of young people (a category of 
the public that is often unexplored by cultural consumption 
research) and how they access culture we have used as 
research environment the National Youth Theatre Festival Ideo 
Ideis, held in Alexandria, an event that is highly appreciated by 
young people and considered to be the most popular theatre 
festival dedicated to teenagers. By its nature – ten days of 
theatre festival and creative activities dedicated to high school 
students, bringing together both young people and specialists 
in working with youth, the festival was a good opportunity for 
us to conduct a first exploratory research on youth and their 
cultural consumption, as a preliminary stage of a broader 
survey to be conducted at national level.

As we said, this research is an exploratory one, given the 
absence of similar research in Romania at the moment, and 
is based on two surveys we conducted on the occasion of 
the National Youth Theatre Festival held in Alexandria on 1-9 
August 201518. 
Table 1. Trainers selected for interviews

Trainer(s)interviewed Scope of trainer’s workshop
1 trainer theatre
1 trainer choreography
1 trainer musical education
1 trainer stage design 
2 trainer music and rhythm
6 trainers youth theatre

The first phase of this survey was a qualitative research and 
consisted of conducting interviews with 12 trainers in charge 
with delivering workshops for teenagers at the festival. The 
workshops held at the festival covered the following fields: 

18   Youth Theatre Ideo Ideis in Alexandria reached the 10th edition this year

youth theatre, drama, choreography, music and rhythm, stage 
design and visual education. The 12 trainers selected for 
the interviews were people with experience in working with 
young people. Their selection took into account the scope of 
their workshops for adolescents, in such a way as we may 
have at least one interview with a trainer in each of the fields 
mentioned above. To this end, we selected and interviewed six 
trainers, applying the extra criterion of trainer’s experience in 
working with teenagers participating to the festival. The result 
of the selection interviews revealed that three of the selected 
trainers were in the early stage of their experience in working 
with teenagers from the festival, whereas the other three had 
more years of experience in this field.

The 12 interviews held during the National Youth Theatre 
Festival Ideo Ideis were conducted by four representatives of 
the National Institute for Cultural Research and Training in 
Bucharest and were designed to gather information about the 
creativity of the young participants to the festival and of young 
people in general. The interview consisted of seven questions 
and was structured in such a way as to cover the following 
topics: training methods applied when working with youth, 
projects run with and for young people, creativity among young 
people and how it can be harnessed and developed further, 
young people profiling, involvement of other stakeholders in 
developing the creative potential of young people and the 
number (if any) of other projects/programs similar to Ideo Ideis. 
The interviews were recorded and later transcribed, to extract 
information about young people and their creative potential 
and to outline their profile as future consumers of culture.

The second survey was a quantitative one and consisted of 
collecting data on:

• how the young participants in the festival perceive the 
concepts of creativity/creative person;



  257Methodological considerations 

• the types of creative and leisure activities they get involved 
in;

• their cultural consumption;

• their involvement in volunteering;

• the educational and professional path they wish to follow.
Data were collected by self-applied questionnaires. 

The questionnaire contained both open-answer questions 
and questions with predefined answers. A total of 181 
questionnaires were filled in by teenagers and young people 
participating in the festival.

This review of the data collected by the survey takes 
into account the fact that the category of young people 

participating in the festival or, at least, the teenagers who 
were members of the theatre teams performing at the festival, 
might display stronger cultural affinities than teenagers 
without access to this kind of activities. Also, the fact that 
our survey consisted of self-applied questionnaires filled in by 
young participants in a youth theatre festival means that the 
survey sample comprised only those young participants who 
agreed to fill in the questionnaire.

The survey sample comprised male (38%) and female (62%) 
adolescents. The 181 respondents were between 13 and 22 
years old.

Chart 1. Respondents by gender and age 

    

Regarding the age of the participants in the National Youth 
Theatre Festival Ideo Ideis, the following details are worth 
mentioning:

(1) they were, on average, about 17 years old (16 years 
and 10 months).

(2) the youngest participant was 13 years old and the 
“oldest” was 22. The median of the population segment 
was 17 years, so half of the participants were under 17 
years old and half were over this age.

(3) the statistical population mode was also 17 years, 
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meaning that this age group was the best represented 
numerically (with 28.2% of the participants aged 17 
years).

(4) the standard deviation in terms of participants’ age 
(average age difference between a participant and the 
average of all participants) was 1.4 years.

The National Youth Theatre Festival Ideo Ideis is dedicated 
to both young high school students, who are members of 
drama teams, and to any young student in Alexandria and from 
other localities (who are not members of any drama team, but 
who participate to creative workshops or attend the festival as 
simple members of the audience). The young people included 
in the sample considered in this survey may be classified into 
the following four categories: members of theatre teams 
participating in the festival, individual participants from the 
host town, Alexandria, individual participants from other 
localities and festival volunteers.

We have analyzed and interpreted the data filled in by 
respondents in the questionnaires both in relation to the 
whole group of young participants in the survey and by specific 
variables – such as age and gender – that may influence young 
people’s leisure habits, cultural preferences and the extent of 
their involvement in various activities.

Chart 2. Respondents by type of participation in the 
festival
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3. Creativity and leisure and cultural habits of young 
people participating at the festival  

This section presents and interprets the data collected 
through the self-applied questionnaire filled in by participants in 
the National Youth Theatre Festival Ideis Ideo. The data reveal 
how this category of young people define creativity and perceive 
the importance of creativity and of the creative activities they 
engage in, as well some characteristics and trends of their 
cultural and leisure habits.

The answers given by respondents to the first question of the 
questionnaire: What does creativity and being creative mean to 
you? reflect a trait that is normally found in any young individual: 
creativity. Most of the young participants in the survey associate 
creativity with being imaginative and capable to express yourself 
in a certain/different way than the other people. Creativity is 
also seen by respondents as being associated with concepts 
like innovation, communication, construction, lifestyle, power, 
discovery, novelty, solutions, existence, experience, spontaneity, 
availability, originality, personality, freedom, play, thinking, 
feeling, change (the changing of the ordinary and the plain 
into something special), invention, revolutionary, stretching of 
limits, presence, trust, approach development, psychological 
process, ability, authenticity, continuous exploration of the self, 
courage, dedication, release of pressure, form of intelligence and 
dreaming.

Bearing in mind that respondents are young people aged 
between 13 and 22 years, their understanding of the concept 
of creativity is marked by the background (historical, social, 
educational, family etc.) they come from. Another factor 
influencing the way young people think and perceive things is the 
access to information, however differentiated and unbalanced it 
may be from one case to another (some young people have no 
access to the Internet and/or cultural). From the answers given 

by respondents we have extracted the following definitions of 
creativity, which reflect and highlight respondents’ ability to 
understand and acknowledge this concept in an original way:

 “It is difficult to say. Creativity has no fixed definition and 
we can debate on it extensively, but, I’d say that, perhaps, 
creative spirit means to have a rich imagination and to 
be able to easily convert it into a creative act.” (young 
man, 17 years)

 “To me, being creative means to look at a chair and see 
beyond its physical existence; and to think that, maybe, 
there is no chair there.” (young boy, 18 years)

 “Being creative means letting your imagination change 
ordinary, simple things into something special and finding 
alternative ways to solve problems.” (young girl, 16)

 “Being creative means acquiring skills that help you 
release your positive energy and use it to expand your 
imagination.” (young girl, 18 years)

 “To express what you think in different ways.” (Young girl, 
17 years)

 “Being creative means to me to turn the ordinary into 
extraordinary or sometimes the other way round, in ways 
that few people could have imagined.” (Young boy, no 
age specified)

 “To me, creativity is a way to create something new, using 
your thoughts, ideas and emotions.” (Young, without 
specifying age)

 “Creativity for me means easiness in making decisions, a 
wild imagination and much focus.” (Young boy, 18 years)
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 “For me, creativity springs from imagination and from the 
way we see things and know how to handle situations. 
Being creative means unleashing your imagination in 
everything you do. “(Young girl, 16 years)

 “To me, creativity is to be able to keep your mind open so 
you can always be able to find alternatives.” (Young girl, 
no age specified)

 “Creativity means nothing in particular, creativity is 
everything. When you create something, you simply give 
a different shape to a part of your inner self. Basically, 
you combine fragments of your personality and create 
something magic.” (Young girl, 17 years)

 “I cannot put this in words. For me, creativity is an impulse 
that drives a process into action; it starts with a moment 
of inspiration.” (Young boy, 18 years)

These answers given by respondents are creative and 
original by themselves. They reveal the respondents’ level of 
education and access to information, as well as their passion 
for cultural creation and consumption.

When answering the question “How do you develop 
your artistic and creative skills”, in the questionnaire, the 
respondents listed and/or gave examples of their preferred 
cultural activities, events and goods, which they said stimulated 
them and encouraged them to be creative. The answers reveal 
that young people enhance their artistic and creative skills 
by going to the theatre, opera and ballet, watching movies, 
reading books, participating to in school or out-of-school 
artistic activities such as painting, music, dance, creation 
workshops, projects, festivals, training, courses and exercises.

Another aspect worth mentioning is that young people 
find that there are also other things that might help them 
foster their creative skills, and these are: interaction with key 
people in their lives, new life experiences, adaptability to new 
environments, teamwork, vocational schools, cultural radio and 

television programmes, sports, travels, physical and intellectual 
activities, self-knowledge, personal development exercises and 
accepting mistakes.

 “Participating to courses and festivals in this area and 
getting to meet key people that could influence me in a 
positive way.” (Young girl, 18 years)

 “Movies, books, theatre plays, new experiences, adapting 
to new environments.”(Young boy, 18 years)

 “Vocational school, festivals, book reading, lots of music, 
movies and the spontaneity I rely on whenever I want.” 
(Young girl, 18 years)

 “Going to the theatre, reading books, listening to classical 
music at the Athenaeum, watching ballet/opera, writing 
(on cultural sites).” (Young girl, 15)

 “Reading a lot, watching the actions of active and creative 
characters in the movies. I try to learn something from 
everywhere and apply what I learn. “(Young boy, 17 years)

 “Different games, workshops, volunteering, involvement 
in various activities.” (Young girl, 16)

 “Dance and drawing/painting. I try to imagine dance 
routines and painting subjects.” (Young girl, age not 
specified)

 „Self-analysis, attending personal development workshops, 
reading, watching movies.” (Young boy, 19 years old)

 „I attend various workshops and festivals and I read 
books.” (young girl, 17 years) 

 “I try to access any program that enables me to develop 
myself culturally and artistically. I invest a lot of time in doing 
my own creative and individual work (young girl, 17 years)
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Chart 3. Degree of importance young people attach to 
creativity in their personal development [How important is 

creativity for your personal development?]

                                                                                                                                                      Analyzing 
the answers in the chart above, it appears that young people 
find their sources and resources to be creative almost in 
everything that surrounds them. They are open to artistic 
initiatives and willing to absorb all the information they can 
access. At the same time they demonstrate maturity and 
willingness to evolve, being, thus, potential consumers of 
culture.

Another aspect that interested us was the importance 
young people attach creativity as a means of their personal 
development. In this regard, the survey has shown that 75% 
of the participants in the National Youth Theatre Festival 
Ideo Ideis find creativity to be very important, while 21.1% 
say creativity is pretty important (in conclusion, 96.1 % of 
respondents consider creativity important). In contrast, only 
1.7% of respondents believe that creativity enhancement has 
no importance whatsoever in their personal development.

The answers to this question underline the importance 
of the relationship young people have with creativity. This 
idea is also sustained by the European Council resolution 
on a renewed framework for European cooperation in the 
youth field (2010-2018), according to which: “Young people’s 
creativity and capacity for innovation should be supported 
through better quality access to and participation in culture 
and cultural expressions from an early age, thereby promoting 
personal development, enhanced learning capabilities, 
intercultural skills, understanding and respect for cultural 
diversity, and the development of new and flexible skills for 
future job opportunities.”19

In terms of answers’ distribution by gender there are no 
big differences identified, with both male and the female 
respondents attaching a very high degree of importance to 
creativity in their personal development: 72% of the male 
respondents compared to 77% of the total female respondents.

19   Access of young people to culture – Final Report, EACEA, 2008, p. 86
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Distribution by age groups shows a slight decrease in the 
importance young people attach to creativity in their personal 
development with age: creativity is seen as very important 
by 74% of the respondents aged between 13 and 15 and by 
75% of the respondents in the 16 -18 age group, compared 
to 60% of the respondents in the 19-22 age group. The higher 
importance young people attach to creativity in relation to 
their personal development during their adolescence may be 
seen as a proof of the fact that adolescence is the age that 
brings about the most important changes in the personality 
of teenagers, who are in the process of defining their own 
identity and cultivating and developing their own consumer 
tastes. Besides, their desire to distinguish themselves within 
their group of friends may also stimulate them to be creative 
in asserting their own individuality.
Table 2. Distribution by age groups and by degree of 
importance attached to creativity in personal development

13 -15 years 16 – 18 years 19 – 22 years

Very important 74% 75% 60%
Pretty important 21% 20% 40%

13 -15 years 16 – 18 years 19 – 22 years

Not very important 5% 1% –
Unimportant – 2% –
I don’t know – 2% –

To the open-end question “What are the creative activities 
you would like to engage in”? from the questionnaire applied 
to young participants in the National Youth Theatre Festival 
Ideo Ideis, most respondents have indicated several creative 
activities in general: theatre, music, dance, photography, 
drawing, movie etc., yet some of them felt the need to explain 
or elaborate on creative activities that might stimulate them.

 “I’d like to do just about everything related to creativity.” 
(Young girl, 14)

 “Hand-made objects.” (Young girl, 17 years)
 “I think I’ve tried plenty of creative activities so far; so, 
I’d like to continue practicing them (while I’m still in high 
school)” (young girl, 18 years)

 “Courses and workshops on topics like improvisation, 
characters.” (Young girl, age not specified)

Chart 4. Sample distribution by gender and degree of importance attached to creativity in personal development 
[How important is creativity for your personal development?]
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 ”Dance or a musicals. Any new activity that I haven’t 
done before.” (Young boy, age not specified)

 ”Activities related to theatre, dance, music and literature.” 
(Young girl, 17 years)

 ”Painting /design classes. Theatre workshops. Artistic 
performances, book reading.” (Young girl, 15)

Respondents can be classified by types of creative activities 
they would like to engage in depending on their preferences 
and inclinations. In this regard, their most common answers 
indicate specific artistic fields such as theatre, dance, painting, 
photography, music, a fact also confirmed by the percentages 
in the chart illustrating the activities they practice: 53.9% 
attend drama classes, 52% are interested in photography and 
filmmaking, 44.1% draw and paint, 26.7% play an instrument, 
and 13,5% dance or take dance courses. Also, the respondents 
show an interest in engaging in creative activities that give 
them the chance to act as leaders or in activities they would 
like to practice as a profession, and not just as a hobby.

 “Film editing, puppeteering.” (Young girl, 18 years)

 “Painting, cultural management, theatre and motion 
picture.” (Young boy, 18 years)

 “I’d like to get involved in organizing festivals.” (Young 
girl, 14 years)

 “I would love to learn how to produce shows/write songs. 
Working in an artistic field, I think. “(Young girl, 17 years)

 “An art director workshop, here, at Ideo, would be cool. 
That’s what I want to do in the future, to learn a few 
things about how it is made. „(Young girl, 19 years)

A  p a r t i cu l a r  e xa m p l e  i s t h e  r e sp o n se  o f  a  1 7 - ye a r  o l d  
yo u n g  m a n , w h o  sa ys h e  w a n t s t o  a sse m b l e  a  j a zz 
b a n d , b e ca u se  t h i s w a y h e  w o u l d  b e  f o r ce d  a n d  a l so  
e n co u r a g e d  t o  l e a r n  t o  p l a y t h e  g u i t a r  a n d  t h e  sa xo p h o n e .  

T h i s i n d i ca t e s n o t  o n l y t h e  n e e d  a n d  d e si r e  o f  yo u n g  
p e o p l e  t o  e n h a n ce  t h e i r  o w n  cr e a t i ve  p o t e n t i a l , b u t  a l so  
t h e i r  n e e d  t o  b e  g i ve n  t h e  o p p o r t u n i t y t o  m a n i f e st  a n d  
e xp a n d  t h e i r  cr e a t i vi t y .

 “A jazz band. That will make me learn, once and for all, how 
to play guitar and saxophone. “

The respondents, influenced perhaps by the atmosphere of 
the workshops they attended, also mentioned quite frequently 
that they would like to involve in professional dance, because, 
as they argue, dancing requires a coordination of the body 
in relation to the objects around them and to their dance 
partners.

 “Anything related to dance and choreography in general. 
I’m fascinated by dance performance, where you can speak 
with your eyes and your body, and not just recite lines like in 
a theatre play.” (Young girl, 17 years)

Painting and drawing are other types of activity many of 
the respondents say they would like to involve in, because they 
see these activities as a way to enhance their imagination 
and creativity, even in the form of urban art, as a young lady 
explains: 

 “Painting buses and trams in colourful pictures; theatre 
shows in the park.” (young girl, age not specified)

Another open-end question in the questionnaire was 
“Name three activities you find as most boring”. Respondents 
were asked to fill in three items. By the type and frequency of 
their answers to this question, we may divide the most boring 
activities indicated by respondents into four categories:

 passive activities, characterized by negative connotations, 
like listening to (“bad music”, “small talk” and “long 
stories”), waiting (“for late people to arrive”, “events to 
happen” “in line”, “at house of culture”), staying (“at 
home”, “in line (queuing”), “in front of the TV”, “ on 
Facebook”, “sitting on a chair”, “killing time”), watching 
(“movies”, “TV”) and speaking (“long and pointless”, “on 
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the phone”, “nonsense”, “empty and useless speeches”);

 artistic and creative activities they dislike, for example 
“ballet”, “singing”, “reading”, “drawing” or “writing”;

 house chores like “shopping”, “house cleaning” and 
“cooking”;

 activities related to school, “calculations”, “learning for 
irrelevant classes (technology)”, “teaching”, “teachers 
who teach without an aim”, “sitting on a chair for 6 or 7 
hours a day” “math exercises” and “homework”.

It is worth mentioning that the most frequent responses 
include all three items the respondents were asked to fill in. The 
conclusion is that what really bores young people most is the 
lack of action and of something to do during their free time. 
Young people are active and their boredom is generated by dull 
and unchallenging things, taking obviously into consideration 
their individual personality. Teenagers’ boredom is context-
related, argues Răzvan Nicolescu in his paper The normativity 
of boredom: social media among Romanian teenagers20, 
according to which context-related boredom appears when 
teenagers (who have nothing else to do) listen to music, watch 
TV or play computer games, activities considered by some to 
be quite interesting, but which certainly do not infuse them 
with the same level of enthusiasm as other similar activities in 
which they engage in their group of friends.21 

The fact that some of the respondents find artistic/creative 
activities (e.g. ballet or drawing) boring might be related to 
the frustration they feel because, perhaps, they are forced to 
engage in such activities by their families or educators. The 
work of Răzvan Nicolescu, specified above, speaks precisely of 
this case: “In contrast, their parents and teachers believe that 
the relatively long time of unwanted isolation of young people 

20   Răzvan, Nicolescu. (2014) „ The normativity of boredom: social 
media among Romanian teenagers”, in Dalsgård, AL and Frederiksen, 
MD and Højlund, S and Meinert, L, (eds.) Time objectified: ethnographies 
of youth and temporality. Temple University Press. (pp. 139-153)

21   Ibid. p. 148

should be filled by productive activities that match their ideals, 
such as homework, sports and culture, or by technology like 
computers, Internet or TV (without necessarily thinking about 
what young people really do with their time).”22

That means that there are young people who do things 
they find totally unfulfilling and unpleasant, and the 
percentages illustrating the extent of engagement of young 
people in artistic activities come to sustain to a certain point 
precisely this idea: only 5.1% of respondents take painting/
drawing classes and only 4.5% go to ballet classes, with these 
percentages declining as the age increases: respondents in the 
13-15 age group – 10.5%; 16-18 age group – 4.4%, 19-22 age 
group – 5% (painting/drawing), and 16-18 age group – 5.4%, 
and 19-22 age group – 5% (ballet classes).

The frequency of responses to the question regarding the 
feeling of boredom young people experience at school or 
when performing school-related tasks bring to our attention 
the way young people perceive the education system. From 
their answers we may interpret that school is an unattractive 
and rigid environment, which does not stimulate young people 
through practical exercises, teamwork, experiments, creative 
thinking exercises and a lively dialogue with the teachers. An 
example in this respect is the answer below:

 “The school hours (with their compulsory attendance and 
lessons to be learnt by heart). I don’t want to repeat, I want 
to explain and improvise. “(Young, 17 years)

We should however distinguish between disliking school 
and getting bored at school. In the case of the respondents in 
this study, we may be dealing with a bit of both these feelings 
(“learning for irrelevant courses (technology)”, “teachers who 
teach without aim”, “doing homework for a discipline they 
hate” and “economy classes”). Of course, the respondents’ 
answer cannot be taken as a reflection of the education system 
in general. Nevertheless, the fact that there are teenagers who 
are not attracted by school and its mission as an education 

22   Ibid. p. 143
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institution, is a situation that needs to be addressed by the 
education system. In the next sections we will illustrate the 
frequency of the cultural and creative activities carried out in 
or through the school and the extent to which young people 
engage in such activities.

Another dimension that is relevant for the importance 
young people attach to their creativity and the way they 
integrate creativity in their personal development relates to 
youth participation in creative camps.

Creative camps are environments/facilities specifically 
dedicated to young people and to the enhancement of their 
creative potential. Young people appear to be willing to 
gain access to and participate in creative camps. Of the 181 
teenagers involved in this survey, 27% said they participated 
in creative camps, 29% said they did not participate in creative 
camps, while 43% said they did not participate, but were willing 
to participate in creative camps. Only 1% of the adolescents 
who filled in the questionnaire said they neither participated 
nor wished to participate in creative camps.

Chart 5. Respondents’ participation in creativity camps and volunteering  
[A: Have you ever participated in a creative camp? B: Have you ever been involved in volunteering?]

     
Of the total participants in the National Youth Theatre 

Festival Ideis Ideo, 69% were involved in volunteering and 28% 
wished to get involved. The percentage of those who were 
neither involved nor wished to get involved in volunteer work 
stood at 3%. 69% of the respondents said they were engaged in 
volunteer work in the following fields (listed here in the order of 
their preference): culture (32%), social (20%), education (17%), 
environment and environment protection (13%), healthcare (9%), 
civil society ( 3%), politics (2%), heritage (2%) and others (2%).

Given that we are dealing with participants in a theatre 
festival, we should not be surprised that 99% of respondents 

say they use to go to the theatre. At a distance of 5 percentage 
points, 94% of the respondents say they take part in theatre 
festivals. A total of 83% of the respondents say they participate 
in theatre competitions, of which 39% do not attend theatre 
classes other than those organized by their school.

The other cultural activities practiced by at least half of 
the participants in the National Youth Theatre Festival Ideo 
Ideis are: going to the cinema (87%), participation in theatre 
contests (83%), participation in music festivals (63%), visiting 
art galleries (61%), visiting museums (58%). The cultural activity 
that is the least practiced by the respondents is participation 
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in film contests or competitions (24%).
As for leisure and recreational activities, most of the 

respondents say they like travelling to the mountains or 
to the seaside (91%). Another activity enjoyed by a high 
percentage of the respondents (71%) is walking in the park. 
These activities are preferred by respondents because they 
give them the chance to socialize (being activities involving a 
group of people), to find out new things, to discover themselves 
and to develop their personality and creativity by interacting/
socializing and sharing their experiences with others.

In terms of the gender dimension, the differences among 
cultural consumption preferences of the respondents do not 
exceed 10 percentage points, except for dance, an activity 
favoured by 53.6% of the girls vs. 28.1% of the boys in the 
survey sample. Female respondents’ cultural consumption 
is more varied compared to that of male respondents, 
with the percentage of girls participating in 11 of the 17 
activities included in the questionnaire being higher than 
the corresponding percentage of male respondents. Thus, 
the percentage of female respondents who go to museums, 
monuments, memorial houses, opera or operetta, art galleries, 
cinema, theatre festivals, film festivals and amusement parks 
is higher than that of the male respondents; in contrast, there 
are more boys than girls in the survey sample who go to music 
festivals, theatre, film or theatre contests or competitions, 
mountain or seaside camps and fast-food restaurants. The 
biggest discrepancies are in terms of visits to museums 
(61.6% of the girls vs. 53% of the boys, which accounts for a 
difference of 9.6 percentage points), visits to monuments and 
memorial houses (50.9% of the girls vs. 41.5% of the boys, i.e. 
a difference of 9.4 percentage points), visits to art galleries 
(65.8% of the girls, 57.8% of the boys), going to the opera or 
operetta performances (44% of the girls vs. 35.4% of the boys, 
i.e. a difference of 8.6 percentage points), attending dance 
performances (53.6% of the girls vs. 28.1% of the boys, i.e. a 
difference of 25.5 percentage points ), going to the cinema 
(91.9% of the girls vs. 83.1% of the boys), going to fast-food 

restaurants (70.3% of the boys vs. 63.1% of the girls) and going 
to amusement parks (76.4% of the girls vs. 67.7% of the boys).

Chart 6. Respondents’ consumption of cultural and 
recreational activities 

[Which of these activities do you engage in?]
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Chart 7. Respondents’ consumption of cultural and recreational activities by gender  
[Which of these activities do you engage in?]
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Chart 8. Respondents’ consumption of cultural and recreational activities by age groups  
[Which of these activities do you engage in?]
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The percentage of respondents who go to museums, 
monuments, memorial houses, art galleries, theatre, opera or 
operetta performances, cinema and amusement parks show 
an interesting trend from one age category to another; thus, 
transition to the median age category (16 -18 years) is marked 
by a sharp decline, whereas the exit from it sees an increase 
in this percentage. For example, 63.2% of the respondents 
aged 13-15 years, 56.2% of the respondents aged 16-18 years 
and 70% of the respondents aged 19-22 years visit museums. 
The results of this survey are sustained by the study published 
by Octobre & Berthomier (2011), according to which going 
to “libraries, theatres, museums and art performances is 

very common at the end of primary school, but its frequency 
decreases with age, except for going to the cinema and to 
music concert (modern music).” A possible explanation for the 
decrease in respondents’ interest in culture when passing from 
the 13-15 age group to the 16-18 age group could be that 
schools and, to a lesser extent, high schools encourage visits 
to museums, monuments etc. The increased interest in culture 
displayed by young people aged 19-22 years could be explained 
by their plans to enrol in higher education and follow a cultural 
or an artistic career path. Of course, these assumptions need 
to be proven by future surveys, which should include questions 
about the respondents’ current cultural and creative activities.

Table 3. Cultural activities respondents participate in at their school or through their school

Does your school organize cultural activities? If 
yes, what are the activities you participate in?

Yes, and I 
participate

Yes, but I don’t 
participate No I don’t know if it does

Visits to museums 29,0% 13,6% 43,8% 13,6%

Visits to monuments/memorial houses 29,5% 17,6% 42,0% 10,8%

Visits to art galleries 25,1% 8,0% 50,9% 16,0%

Going to the theatre 70,7% 0,6% 23,0% 5,7%

Going to the opera/operetta 26,0% 10,4% 53,8% 9,8%

Theatre festivals 39,1% 1,7% 51,7% 7,5%

Film festivals 11,5% 7,5% 70,7% 10,3%

Music festivals 12,8% 7,0% 69,8% 10,5%

Attending dance performances 13,3% 8,1% 66,5% 12,1%

Going to the cinema 37,4% 6,3% 47,1% 9,2%

Film contests/competitions 8,7% 8,7% 69,9% 12,7%

Theatre contests/competitions 36,2% 5,2% 51,1% 7,5%

Excursions to the mountains/sea 46,0% 27,8% 19,9% 6,3%

Mountain/sea camps 36,0% 30,9% 25,1% 8,0%

Painting/drawing course 18,1% 28,7% 42,7% 10,5%

Other activity 21,9% 15,6% 28,1% 34,4%
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The same question was asked in order to identify the 
creative and cultural activities carried out at/through the 
schools attended by the respondents of this survey, and the 
answers reveal higher percentages in the case of 14 activities 
to which the surveyed young people participate. The only 
activity where the percentage of non-participating respondents 
is higher than that of the participating ones is painting/
drawing. The data analysed also show and that there are 
quite frequent cases when schools (or at least the schools the 
respondents attend) do not organize any cultural or creative 
activity whatsoever and that the rarest activities organized by 
schools are film festivals (70.7%) and film competitions (69.9%).

The lack of cultural and creative activities in schools, as 
revealed by the survey results, should be addresses in line with 
the view of the European institutions, which have repeatedly 
stressed out the need to restructure school curricula in a 
way that provides young people with a creative milieu that 
favours skill development and access to cultural and artistic 
education. According to the report Access of young people 
to culture – Final Report, EACEA: “A majority of the Member 
States report education – including art education at schools 
and educational initiatives related to culture – as a primary 
focus of youth policy priorities related to access to culture. 
Enriching school curricula with art related subjects, facilitating 
diverse forms of after-school educational activities as regards 
young people’s hobbies and leisure time, are considered as an 
important way to educate young people from the very early 
stages about the importance of culture.”23 The report also 
argues that “Cultural education is considered important not 
only because of transmission of knowledge, but because it is 
preparing the new/future cultural producers and audiences.24 

23   Access of young people to culture – Final Report, EACEA, 2008, p. 97

24   Ibid. 

Chart 9. Leisure and creative/cultural activities  
practiced by respondents  

[Which of these activities do you engage in?]
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The activities that are practiced by most of the participants to 
the Ideo Ideis Festival (individually, not in a formal setting, like, for 
example, in a sports club) are the sporting activities: 72.1%. The 
rest of the activities included in the questionnaire are practiced 
by a considerably smaller number (as percentage points and 
compared with the top ranking activity) of respondents: between 
50% and 60% of the surveyed participants are engaged in literary 
activities (57.5%), play computer games (54.2%), attend theatre 
classes outside school (53.9%), learn a foreign language (52.5%) 
or practice film shooting/photography (52%). Also, 44.1% of 
participants listen to radio, watch TV or are interested in painting 
or drawing (yet without attending a specialized course). Activities 
practiced by less than 30% of respondents include: playing a 
musical instrument (26.7%), practicing sport in a club (18.8%), 
participating in literature reading circle (15.7%), singing in a choir 
or performing in a music band (14.6%), going to dance classes 
(13.5%), attending painting or drawing (5.1%) and ballet (4.5%) 
classes. One can see that the most popular activities are those 
that do not involve big expenses (course fees, for example). 
Attending a foreign language course account for an exceptionally 
high percentage (52.5%), which is explained by the fact that both 
the learners of foreign languages and their financial supporters 
are well aware that foreign language proficiency will bring the 
learner benefits in the long run, whatever the career he or she 
may choose to pursue.

In terms of gender dimension, the biggest differences 
identified deal with the following activities:

 ¾ drawing or painting as an individual activity (56.8% of the 
female respondents vs. 22.7% of the male respondents, 
which accounts for a difference of 34.1 percentage points).

 ¾ playing computer games (73.1% of the male respondents 
vs. 42.9% female respondents, i.e. a difference of 30.2 
percentage points). A difference of 26.5 percentage points 
among young people aged 17 years was found also by the 
survey conducted by Octobre & Berthomier (2011), which 
concluded that playing computer games is specific to male 
teenagers.25

25   In the case of 17-year old participants to the Ideo Ideis festival, this 

 ¾ taking pictures and shooting films (56.% of the female 
respondents vs. 43.9% of the male respondents, i.e. a 
difference of 12.7 percentage points).

 ¾ attending an out-of-school theatre course (58% of the 
female respondents vs. 47% of the male respondents, i.e. 
a difference of 11 percentage points).

 ¾ practising sports in a sports club (21.4% of the female 
respondents vs. 14.1% of the male respondents, i.e. a 
difference of 7.3 percentage points).

As regards respondents’ interest in leisure cultural/creative 
activities by age groups (age groups considered in this survey: 
13-15 years, 16-18 years and 19-22 years), the survey has 
revealed that respondents loose their interest in such activities 
as they grow older: 

• informal drawing and painting (50% of the respondents in 
the age group 13-15 years vs. 47.8% of the respondents 
in the age group 16-18 years vs. 20% of the respondents 
in the 19-22 years age group); 

• picture taking and film shooting (57.9% of the respondents 
in the age group 13-15 years vs. 52.6% of the respondents 
in the age group 16-18 years vs. 40% of the respondents 
in the 19-22 years age group); 

• playing a musical instrument (36.8% of the respondents in 
the age group 13-15 years vs. 26.3% of the respondents 
in the age group 16-18 years vs. 20% of the respondents 
in the 19-22 years age group); 

• watching TV (57.9% of the respondents in the age group 
13-15 years vs. 43.8% of the respondents in the age group 
16-18 years vs. 40% of the respondents in the 19-22 years 
age group).

The teenagers’ declining interest with age in watching TV 
in favour of playing computer games is a phenomenon also 
reported by Octobre & Berthomier (2011) in their survey. 
Another study, which monitored the cultural habits in young 

difference, in terms of percentage points, is even bigger (31.4): 76.2% of 
the boys vs. 44.8% of the girls play computer games.
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people in Galicia, argues that watching TV and listening 
to the radio are activities the teenagers often carry out 
unintentionally, and not expressly chosen, as may be the case 
of going to the cinema or the theatre, which imply a greater 
degree of volition26.

Our survey further reveals that young people participating in 
the National Youth Theatre Festival Ideo Ideis tend to spend more 
time socializing, in the detriment of watching TV as a passive 
and sedentary habit. Thus, more than half of the participants 

surveyed (55.1%) spend at least 3 hours a day with friends and 
neighbours, while 53.1% spend between 1 and 3 hours on online 
social networks (Facebook, Twitter etc.). Also, only 5.6% watch TV 
more than 3 hours daily, while 16.4% spend more than 3 hours 
playing games on computer, tablet or mobile phone. Insofar 
as the most popular games are the online and the multiplayer 
games, the respondents’ preference of computer games at the 
expense of TV programs could be explained by their desire to 
socialize via as many environments as possible.

Chart 10. Leisure and artistic/cultural activities practiced by respondents by gender  
[Which of these activities do you engage in?]26

26 Hăkan Casares Berg, Maricha D az Fierros, Purificaci n Carballo P rez „Cultural Habits In Teenagers And oung Adults In Galicia” available at http://www.stat.
gouv.qc.ca/statistiques/culture/pratiques-culturelles/pratiques-galicie.pdf
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Chart 11. Leisure and artistic/creative activities practiced by respondents by age groups  
[Which of these activities do you engage in?]
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Table 4. Time dedicated by respondents to various activities of their choice

How much time do you usually spend… Never 1-2 times/
year

1-2 times /
month

1-2 times /
week

< 1 hours 
daily

1-3 hours 
daily

> 3 hours 
daily 

In don’t 
know

Playing games on computer/tablet/phone 7,3% 4% 6,2% 7,3% 27,1% 29,9% 16,4% 1,7%
socializing on social media (Facebook, Twitter etc.) 1,7% 0,6% 0,6% 2,8% 23,7% 53,1% 17,5%  -
Surfing the internet via computer/ tablet/ phone 1,1% 0,6% 1,1% 5,6% 16,3% 44,9% 28,1% 2,2%
Searching info on the Internet 0,6%  -  - 7,9% 36,5% 40,4% 12,4% 2,2%
With friends/neighbours 0,6% 1,1% 0,6% 8,0% 10,8% 23,9% 55,1% - 
Learning and doing homework 4,5% 1,7% 3,4% 6,7% 18,5% 44,4% 20,2% 0,6%
Reading (other than textbooks and compulsory references 
required in class) 2,3% 1,7% 5,1% 10,7% 19,8% 35,0% 24,9% 0,6%

Watching TV 24,3% 4,5% 26,9% 16,9% 20,9% 10,7% 5,6%  -
Engaging in a creative activity (drawing, playing an 
instrument, attending a theatre course etc.) 4,5% 2,8% 4,5% 18,5% 11,8% 30,9% 25,8% 1,1%

Practicing sports in a sports club 43,2% 8% 9,1% 15,90% 5,7% 6,3% 8% 4%

Chart 12. Respondents’ plans regarding their future 
educational path [Have you thought about what faculty you 

want to enroll in after you finish high school?]

Chart 13. Respondents’ plans regarding their future  
career path [Have you thought about your future career 

path?]

Most respondents claim they think about their future 
education and career path: 60% of respondents say they are 
already decided to enrol in higher education and 21% declare 
they are still in the choice-making stage in this respect. Also, 

most respondents say they have pondered on several possible 
career paths (70%), of which 55% say they have already taken 
a decision and 15% claim they are still to choose one from 
several options they have in mind.
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4. Youth and creativity. A qualitative approach

4.1 Working with young people 
The first question of the interview was “Please, tell us how 

you began to work with young people?” and it was intended 
to find out why and under what circumstances the trainer 
interviewed started to work with youth. The answers to this 
question reveal that the trainers interviewed started to work 
with teenagers at the National Youth Theatre Festival Ideo 
Ideis, some of them being invited right from the first editions 
of the festival to deliver creative workshops. Besides the Ideo 
Ideis festival, the trainers reported they had worked with young 
people on several other occasions and projects developed by, 
for example, the Improvisation School of the Replica Theatre 
Without Borders, Educational Theatre Centre, the Out-of-
School Learning Programme, the Art School, the Centre for 
Experiential Education “Ikedub” and the National University 
of Theatre and Film I.L. Caragiale (UNATC).

Regarding their experience in working with youth, most 
trainers said they had been invited over the years to deliver 
various workshops, courses, training and seminars in different 
cities, schools, cultural institutions, festivals or in other creativity 
development programmes, and some had even started their 
own youth creativity development initiatives.

  “I started in 2008, when, together with a friend of mine, who 
graduated from UNATC, Visual Art Department, we opened 
a school of photography, where we used to deliver lectures 
on weekends. We had two sets of lectures of two or three 
hours a day each, on Saturday and Sunday. The participants 
to our classes included many high school students, who were 
really willing to learn. That was my first contact with youth 
as a trainer. “(Trainer, visual art education)

Regarding trainers’ motivation to work with young people, 
things get a little more complicated, because this is where the 

trainer’s subjectivity, individuality and personality intervenes. 
Most of the trainers interviewed are motivated by their strong 
belief that young people are drivers of change. Trainers see 
youth as embodying the hope into a better future, whose role 
is to pass on from one generation to another all the values and 
traditions of a culture. One trainer’s argues that he is motivated 
to embark on this task because he believes that there is a need 
to train and educate current and future theatre audiences and 
to keep the very young generation connected with their cultural 
landmarks.

 “Yes, I’d gladly get involved in such projects for young people, 
because I believe it is very important to keep in touch with 
the very young generations. [...] From my point of view, it is 
important to see who your future audience is; I mean, this idea 
concerns me and I think that this is the right place where we 
can try to see what the youngsters’ preoccupations are, how 
they think, how they relate to realities around them and what 
their cultural landmarks are. It’s important to see who the 
potential future theatre audience is or could become.” (trainer, 
theatre)

4.2 Youth projects and their impact 
The second question of the interview referred to projects 

developed with young people and was aimed at obtaining 
information regarding the age groups of the young people 
participating in such projects, the project goals, activities 
carried out, the impact and the final results of the project and 
the funding source. Most trainers have experience working 
with high school students in the 14-18 years age group, but 
there are trainers who have worked with children aged 3-4 
years, 5-8 years, 8-10 years and 10-14 years, and even with 
adults (in the case of trainers who are corporate employees).
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The objectives of the youth development projects, as 
identified from the answers of the interviewees, include 
exploration, development and stimulation of young people’s 
creativity and their way of doing things the way they feel, 
discover their own self and enhance their critical thinking, so 
that they may become able to apply their best judgement 
when taking decisions.

The activities and the working methods employed by 
trainees in their projects dedicated to young people, and in 
particularly in the case of theatrical education projects, at 
different places and cultural environments, have been designed 
to match the specific scope of each project. Some examples 
of such projects are: learning by playing, studying theatre 
plays, analyse characters in various theatre plays, physical 
movement, coordination, attention, concentration, memory 
and improvisation exercises, which, according to trainers, are 
the most stimulating for young people’s creativity.

 “Basically, they acquire the skills to express themselves; as 
teenagers, they are very creative by nature and are free 
from the inhibitions the adult people usually feel; however, 
teenagers often lack the courage to express themselves and 
care too much about what other people think about them, 
and they worry constantly that they are judged by their peers. 
Creativity develops by learning to work in a team and by 
imagining situations, scenes and stories.” (Trainer, theatre)

Coming back to the play-element mentioned by all the 
trainers interviewed, the Dutch historian and cultural theorist 
Johan Huizinga, in his book Homo Ludens, says that “Play is 
older than culture, for culture, however inadequately defined, 
always presupposes human society, and animals have not 
waited for man to teach them their playing.”27 Playing means 
abiding by certain rules, meeting with and accepting others and 
the acquiring of knowledge about the other, by the power of 
example. Play element means involvement and observation at 

27   Johan Huizinga, Homo ludens: attempt to determine the play-element of 
culture, Humanitas, București, 2007, p. 39

the same time, where the player may become at some point a 
mere spectator. The exchange of roles, attitudes and emotions 
is closely linked to the idea of game (play). Play encompasses 
all ages, whether you are a child or an adult, which is why its 
role is to educate, initiate, create and, sometimes, to reveal. 
“Play is a meaningful activity.”28 

Most of the times the impact of youth projects was an 
immediate one and took the form of feedback to trainers. 
However, the trainers interviewed suggest that projects results 
may be quantified in time, following accumulation of information 
and experiences. The trainers believe that things should be left 
to settle, before we see some progress and the materialization 
of the lessons learnt. Below is the answer of one trainer to the 
question on the impact of youth development projects:

 “At every theatrical performance we give we try to invite as 
many young people as possible and, after each show, we 
discuss with them, to let them speak their mind, and not 
necessarily about the show as such, but about issues behind 
it, how interested they are in those issues, and whether 
we’ve missed something in the process, which they would 
have liked to explore further. After each show (and most our 
shows touch social or political topics), we try to talk with 
young people, to challenge them and ourselves to tackle the 
themes we approach.” (Trainer, theatre)

Regarding the financing sources of the projects dedicated 
to young people, the interviewees mentioned, by way of 
example, ArCub and AFCN and the European funds, though 
most of them say that projects can be funded by associations, 
sponsors, foundations, cultural centres and local authorities or 
other cultural and educational institutions, which are directly 
involved in such projects.

28   Ibid. 
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4.3 The profile of young people 
Based on the trainers’ answers to the question about their 

experience in working with young people, the third question 
of the interview was conceived in such a way as to have the 
interviewees draw up a profile of the young participants to 
their workshops at the festival and of the youth in general. 
More specifically, the question was “How would you describe 
project participants? How would you characterize today’s 
youth in general, apart from those you have interacted with 
in various project? What is in your opinion the today’s youth 
typology? These questions were aimed at encouraging trainers 
to share their first-hand information about young people’s 
hobbies, social backgrounds, values, civic engagement, 
participation in cultural events, digital consumption and their 
relationship with the school.

Generally speaking, trainers say they find young people to 
be more and more open and willing to explore all that is new, 
unlike older generations.

 “What can I say for sure is that the new generations is are 
absolutely fascinating, in that their comprehension power 
is ways above ours, when we were their age. They’re much 
more open to learn, although somehow you feel that they 
read less and spend more time on the Internet, but, that 
aside, their mind is very sharp and they are perfectly able to 
involve in any challenging activity.” (Trainer, theatre)

 “All that energy they bring with them, and the openness 
towards comprehending new things… They feel an urge 
inside them, which they want to exteriorize, but, perhaps, 
they don’t know how to do that. It is precisely their state 
uncertainty and their keen desire to explore the unknown 
which fascinate me every time. I even asked them this year 
why they chose the choreography workshop, and most of 
them said they wanted to discover themselves, expand their 
knowledge and understanding about dance as an alternative 
form of expression. And they feel they can express themselves 

through dance, but they just don’t know how to do it (trainer, 
choreography)

The trainers interviewed say they have seen that young 
people have accepted themselves as they are and that their 
empathy and their inner freedom have grown. One of the 
trainers says he finds young people to be more receptive to 
the labyrinth and improvisation type of theatre performances. 
Trainers also say that young people are more sympathetic 
and more generous in their interactions with others and 
show a very pronounced playful spirit, which stimulates their 
creativity. Some trainers claim they cannot characterise young 
people, arguing that they cannot make an opinion due to that 
young people come from different backgrounds, and that 
influences, among other, their education level and their cultural 
consumption and tastes.

Trainers believe that, with a few exceptions, young people 
share similar hobbies, and that these are: music, sports, film, 
theatre, dance, photography and, as a common denominator, 
the Internet, which young people should use not just as a 
socializing media, but also as an information tool.

 “[Young people] come from different geographic regions, 
their only common denominator being the media they use. 
They are greatly influenced by media and they bring this 
influence with them, I can tell you. What I also can say for 
sure is that, from what I’ve noticed over the years, the new 
generations are more open to the world out there. Their 
access to technology keeps them connected to one another 
and to the rest of the world. What we should do is to try to 
explain them that technology is a knowledge tool, and that 
they should stop using their smart phones for selfies only, and 
use them instead as a discovery tool, like they use Google. 
The Internet served me extremely well in acquiring new 
information and knowledge, and we try to encourage young 
people in this direction, too. We try to made workshops a 
valuable addition to traditional, unidirectional education, an 
alternative for young people to express their opinion freely. 
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And we’re surprised to see that their views are much more 
relevant than we expected. “(trainer, theatre)

Trainers also emphasized the idea that young people of our 
days have a more realistic view on life and seem ready to make 
their passion for art a second priority, in favour of getting a job 
and earning a living. According to trainers’ answers, some of 
the young people who participated in workshops intended to 
become engineers or accountants or IT specialists and believed 
that what they did at the workshops would serve them in the 
future. We may therefore conclude that the workshops are not 
exclusively focused on   art and creativity, but they have also the 
purpose to educate, train and develop young people.

Experience has shown trainers that the teenagers they 
work with come from very different backgrounds, mainly 
from the middle class, and some trainers even had to do with 
young people from disadvantaged area or with Roma ethnics. 
Working with people who come from all over the country 
to attend a creative workshop or seminar, for example, is a 
challenge for every trainer, due precisely to the wide socio-
demographic diversity. Another very important element is 
the education received by teenagers in their families and 
at school. Their values   are legacies of the past generations 
and information is bombarding them from all directions. 
Sometimes, teenagers are unable to make a choice, because 
of the sensitivity and vulnerability that characterise them. 
That is why education should, according to one of the trainers 
interviewed, help young people to mature.

Digital consumption is regarded as an indispensable 
good by today’s young generation. Technology should be 
incorporated in the day-to-day activities, One of the trainers 
believes that the games and exercises that are used in 
creative workshops should integrate digital devices, because 
these two can no longer be separated. Thanks to technology, 
teenagers have begun to consume as much culture as they 
can afford. Teenagers are very fragile, they are no longer 
small children, to be foisted culture by their families, but they 
are not financially independent either, to be able and to afford 
to engage in whatever cultural activities they like.

4.4 Creativity in young people 
Questions number four and number five in the interview 

focused on young people’s creativity. The questions were as 
follows: Q4. In your view, what does creativity of young people 
mean? How can it be identified? How can it be harnessed?; 
Q5. What do you think are/should be the means to develop 
the creative potential among teenagers and young people? 
Creativity is the capacity of the human being to be creative. 
Most people, when they think of creation, immediately identify 
it with art or culture in general. Yet, creativity is not exclusively 
linked to art. Creativity is present in all fields. Psychologist 
E. P. Torrance defines creativity as “a process of becoming 
sensitive to problems, deficiencies, gaps in knowledge, missing 
elements, disharmonies and so on; identifying the difficulty; 
searching for solutions, making guesses or formulating 
hypotheses about the deficiencies: testing and retesting these 
hypotheses and possibly modifying and retesting them; and 
finally communicating the results.”29 

Trainers’ answers to these questions reveal their own 
opinion about creativity. Below are a few examples of such 
answers:

 “Human being are born creative. Creativity is not something 
you learn, it is something we are born with; were are 
structured to be creative, we are adaptable, we adapt to 
anything. “(Trainer, theatre)

 “[Creativity] is the ability to tell a story in a different way, the 
ability to be as original as possible, the ability to see and hear 
beyond reality, this is creativity, in my opinion.” (Trainer, drama)

 “It’s a sort of secret weapon… a secret weapon of the young 
generation.” (Trainer, music and rhythm)

 “I think we can define creativity as the freedom from 
inhibitions.” (Trainer, theatre)

29   Study of the Relationship between Parenting Attitude of Youth Fostering 
and Creativity among Students of Universities, Journal of Behavioural 
and Brain Science, 2015, 5, 148-156, Published Online April 2015 in 
SciRes. http://www.scirp.org/journal/jbbs http://dx.doi.org/10.4236/
jbbs.2015.54015, p. 150 
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 “Creativity seems to me to be the capacity to reorganize the 
algorithm. In everything we do. It is not necessarily related to 
art and art alone. Creativity is strictly about how we interact 
with the world. “(Trainer, stenography)”

Youth should be given the chance and the freedom to 
develop their creative thinking. They should be constantly 
stimulated and involved in creative projects, designed in such 
a way as to make them understand that school is a good thing, 
because it helps them accumulate knowledge and experiences. 
At the same time though, young people should be given the 
chance to question what they are taught and not to take 
everything for granted as some absolute truth. They should be 
allowed to formulate ideas using their own words, instead of 
reciting lessons learnt by heart. Young people should be given 
to opportunity to seek for and discover their own vocation. 
Family and educators should only make sure that they transfer 
as much knowledge as they can to young people and then let 
them decide whether they want to accept it or now.

 Creativity among young people can be discovered only 
through specific exercises and activities. Its valorisation 
consists of the results obtained from a creation process and 
the dissemination thereof to others. As one of the trainers 
puts it:

 “Well, I’d say that it [creativity] can be quite easily identified 
among teenagers, because I believe that all young people 
are creative. Adolescence is pretty close to childhood, a time 
in our life when we’re curious to explore new things. And 
those things we’ve learn as a child begin to fit into the bigger 
picture when we reach adolescence, and the links we make 
between the pieces of the puzzle come from our creativity; 
basically, what we do here, now, in terms of identifying 
creativity, is to see what it is that prevents participants from 
unleashing their creativity, and not necessarily whether 
this or that person is creative or not, because I think that 
all individuals are creative. What I think we should discover, 
when it comes to young people’s creativity, by playing these 
games, is the pressure they feel and their inhibitions, and 

then help them get rid of them. And often these pressures 
and inhibitions have a social source, with all those high 
expectations from families, teachers and all, who try to 
manipulate and guide young people in a certain direction. It 
is because of all these social pressures, which come from all 
directions, that some of youngsters find it so hard to express 
their personality and to, for example, raise their hand in class 
and say to their teacher “no, I don’t not agree with you, my 
opinion is that…” (trainer, theatre).

Recognising the creative potential is the duty of trainers 
and teachers. Creativity should always be supported and 
encouraged, precisely because teenagers are at a stage in 
their life when they are still exploring, searching for their way 
in life and defining their tastes and preferences. Of course, 
young people need guidance, but they also need freedom 
of expression. A study about creativity, culture and young 
people specifies that young people want adults to respect 
their cultural practices without dominating, appropriating or 
romanticising them.30

From the point of view of the trainers interviewed, the most 
important thing when it comes to young people is to give them 
the opportunity to exercise their creativity through various 
projects, courses, workshops, festivals etc. Trainers further 
believe that they may contribute to the development of the 
creative potential of young people, simply because they can 
provide ideas or tips young people need in order to successfully 
complete their creative assignment.

  “Simply put, young people should be encouraged to express 
themselves freely, formulate their own ideas and develop 
their own way of thinking, one in which they believe and 
which helps them move on. It’s important for them to know 
where they go and what they look for and to be allowed 
to express themselves and to seek, invent and reinvent. We 
should not raise barriers in their way (...); on the contrary we 
should open doors to them, provide them with information 

30  In Ken Robinson, “Culture, creativity and the young: developing public 
policy”, 1999, p. 35
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and guide them carefully to a world of culture and creativity. 
In arts, trainers and teachers should create a stimulating 
environment for their students. “(Trainer, choreography)

4.5 Actors responsible for 
unlocking young people’s creative 
potential 

The sixth question of the interview was: Who do you think 
should deal with/be involved in developing the creative 
potential of youth and teenagers (family, school/educational 
institutions, cultural institutions, cultural NGOs/non-formal 
education)? Most trainers have indicated the whole society 
and all the organizations that come into contact with people 
in this age category as the responsible for fostering young 
people’s creativity. 

  “Somehow I really want a theatre that reflects the needs 
and the plethora of preoccupations, ideas, thoughts and 
emotions of the children and adolescents who are growing 
up now in Romania. It seems to me that we don’t have an 
art for the young audiences, an art that represents them 
and reflects their universe, the problems they are facing and 
their fears. That is why I think that focus should shift towards 
creating a type of art that represents these categories of 
people, and, in our particular case, as theatre actors, a type 
of theatrical art that does just that.” (trainer, drama)

Also, the family and the school are considered extremely 
important for youth education and for encouraging them to 
express themselves in a creative way. Responsibility should 
be shared among all, and school has an important role 
because teenagers spend most of their time in school. One 
of the trainers of the Youth Theatre Workshops stressed out 
the fact that young people have no contact with film and 
photography at school and that there are places in Romania 
without cinemas, where adolescents have absolutely no access 
to movies. Only an education based on experience will last long 

in time. As in any other field, there are pluses and minuses, but 
the care for the young must always be a priority.
B e l o w  i s t h e  a n sw e r  t o  q u e st i o n  n o .  6  o f  o n e  o f  t h e  
t r a i n e r s i n t e r vi e w e d :  

  “I believe that all these structures you mention here are 
responsible; I think that the school alone, without NGOs 
and cultural institutions, can’t do a good job in this respect, 
because it would mean to interfere with a field outside its 
scope. In our discussion here I have told you about learning 
by experimenting, learning through play and about fostering 
creativity, tolerance, self-acceptance and generosity in young 
people; but I don’t speak about all these in the detriment of 
schooling; I don’t say that school does things the wrong way; 
sure, I’ve admitted that, for one reason or another, when 
we were of school age, we were afraid to question what 
we were taught in class. Expressing ourselves, telling our 
mind and learning lessons from our first-hand experience, 
well, that wasn’t something you could do at school. But that 
doesn’t mean that school is bad. All I’m saying is that school 
should open itself up and cooperate with cultural NGOs, 
theatres and specialists in culture, art and creativity, under 
the coordination of ministries and all that; schools should 
open its door to informal education, before their students 
go seeking for alternatives elsewhere, because I bet they 
do that, sooner or later, whether foisted by their parents 
or on their own; but, what if non-formal education were 
part of school curriculum? Let’s say in the form of optional 
creative classes, like drama classes, for example, that would 
really be very helpful, I strongly believe that. And when I say 
drama classes, I don’t think of the classical type of staging 
theatre plays, but rather of an   exercise, a method of informal 
education that would give students the chance to learn, 
besides the lessons they are taught in class, how to move, 
express themselves and how to extract and formulate ideas 
from a text.” (trainer, theatre)
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4.6 Other programmes dedicated 
to youth creativity

The purpose of the last question of the interview was to 
collect information about other programs dedicated to young 
people: Besides the National Youth Theatre Festival Ideo Ideis, 
do you know of other programs (camps, workshops, festivals) 
dedicated to fostering cultural education / creativity among 
young people? According to the answers given by trainers to 
this question, initiatives like Ideo Ideis festival exist in many 
places around the country. Some examples include the Festival 
in Moeciu, the Festival in Bacau – Ingenious Drama Festival 
I.D. Fest, the Festival in Timisoara – Theatre for Teenagers -, 
the festival Jos Pălăria (Hat Down), organized by the Comedy 
Theatre in Bucharest, the National Theatre Festival George 
Constantin in Bucharest, the workshops delivered by Calea 
Victoriei Foundation, the free workshops held by sound 
designers from Massive Attack and Red Hot Chili Peppers, 

the Eurodans Festival in Ploiesti, the Crystal Swan Festival in 
Poiesti, The Bucharest Festival, the Dance World Cup event, 
the Let`s go digital event organized at the Transylvania 
International Film Festival / TIFF. Some trainers say that many 
of these programs and events are not publicized, but that a 
Google search provides information about any of them.

The benefits and the importance of working with young 
people are many and for both parties, and the study “Working 
with Young People” lists some of these benefits. Thus, the 
benefits for young people include opportunities to develop 
artistic skills, gain self-confidence, identify with the positive 
role models that artists can provide, develop teamwork skills, 
gain an insight into the professional arts world, understand 
the artistic process. On the other hand, the benefits for artists 
include opportunities to reach an wider audience, work with 
others than their peers and help others to develop their 
abilities.31 

31   In Ken Robinson, “Culture, creativity and the young: developing public 
policy”, 1999, p. 46
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5. Conclusions
The survey data analyzed provide us information about how 

young people participating in the survey perceive and define 
the creativity process and about the creative activities they 
engage or would like to engage in. We have also gathered 
data about cultural consumption and the leisure habits of the 
young people surveyed. The main conclusions of the survey 
are as follows:

 ¾ Young people participating in the survey believe that 
creativity means to have imagination and use it in a 
creative way, to be able to express oneself in an original 
way and to have the ability to create something new and 
find solutions to any situation.

 ¾ As ways to stimulate creativity, young people participating 
in the National Youth Theatre Festival Ideo Ideis have 
mentioned consumption of cultural goods (going to theatre, 
watching movies, reading), practicing creative activities 
(creative thinking, improvisation, painting, drawing, dance, 
attending creativity courses and workshops)

 ¾ Respondents consider that creativity plays a very 
important role in their personal development and are 
willing to engage in activities that stimulate their creative 
potential, such as attending cultural events, practicing 
creative activities or engaging in activities designed 
to develop their technical or managerial skills (stage 
directing, film editing, cultural management, theatre 
festival coordination etc.). However, the survey has 
revealed that, as they grow older, young people attach 
less and less importance to creativity. Based on this 
particular finding of our survey, cultural producers and 
organizers should consider customizing their cultural 
offers accordingly.

 ¾ Almost half of the respondents said that they were 
willing to participate in creative camps and 69% of 
them said they were involved in volunteering. Both these 
statements prove the desire of young people to access 
creative environments where they are given the chance 
to acquire and develop various skills.

 ¾ On the other hand, respondents indicate several activities 
that they find boring and unchallenging, like watching TV, 
waiting, doing nothing, listening to long discussions on 
uninteresting topics etc., which are all passive activities.

 ¾ Respondents’ consumption of cultural goods is high. As 
we are dealing with a group of young participants (some 
for the first time) in a theatre festival, of which 77% are 
members of a theatre team, almost 100% of respondents 
said they liked going to the theatre. High percentages 
were also recorded with regard to going to the cinema 
and visits to art galleries and museums.

 ¾ In terms of leisure activities, the respondents prefer 
activities that involve knowledge, exploration, new 
experiences, along with those involving interaction and 
socializing (e.g. trips / camps, spending time with friends, 
visiting an amusement park).

 ¾ While no significant differences have been noticed in 
terms of extent of participation / cultural consumption 
of the respondents by gender, we may say that 
female respondents’ cultural consumption is more 
varied compared to male respondents (percentage of 
girls participating in 11 of the 17 cultural and leisure 
activities included in the questionnaire is greater than 
the corresponding percentage of boys).
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 ¾ Male respondents account for higher percentages in 
the group of respondents, when it comes to activities 
like going to music festivals, going to the theatre, 
participating in film/theatre competitions, whereas 
female respondents show higher percentages with 
respect to visits to museums and monuments, visits to 
art galleries and going to the opera / operetta.

 ¾ Respondents’ cultural consumption by age groups 
indicates a higher cultural consumption among 
respondents in 13-15 years and 19-22 years age groups 
vs. respondents in the 16-18 age group, whose cultural 
consumption is slightly lower.

 ¾ Both the access to culture and cultural consumption of 
young people (especially school/ high school students) 
and their involvement in creative activities are influenced 
to some extent by the degree to which educational 
institutions carry out such activities, all the more that 
schools are seen as actors with an important role in the 
cultural education and development of young people. 
Data from this survey indicate that, there where cultural/
creative activities are organized in or by the school, 
the percentages of respondents participating in such 
activities is high.

 ¾ When it comes to recreational, leisure and personal 
development activities, most of the respondents indicated 
sport as they preferred activity. Other popular activities 
among respondents are reading, digital consumption 
(internet, computer games, social media), drama classes, 
learning a foreign language and photography and 
filming. Smaller percentages are recorded with respect 
to activities like playing an instrument, attending dance 
or painting classes and singing/playing in a choir/band. 

Interviews with people involved in working with young 
people have revealed more general information about the 
latter:

 ¾ Trainers believe that young people have a much greater 
mobilization, generosity towards others and a very 
pronounced playful spirit, which stimulates their creativity.

 ¾ Trainers believe that, with a few exceptions, young people 
share the same hobbies, and these are music, sports, 
film, theatre, dance, photography and, as a common 
denominator, using the Internet, which, according to 
trainers, should be used not only as a means of online 
socializing and networking, but also as a tool to acquire 
knowledge and useful information.

 ¾ Most young people show a high digital consumption rate.

 ¾ Trainers associate youth’s creativity with freedom of 
expression and believe that young people should be 
provided with opportunities to exercise their creativity 
by participating in cultural and creative projects, courses, 
workshops, workshops, festivals etc.

 ¾ The responsibility to get involve in fostering young 
people’s creative potential rests with the society as a 
whole. Boosting young people’s creativity is everyone’s 
duty, according to trainers, and the school should play a 
decisive role in this respect, because schools are where 
young people spend most of their time.

 ¾ Trainers find that young people are very objective and 
sincere when expressing their opinion about artistic 
events they attend or engage in.

 ¾ Young people are very open to cultural and creative 
activities and are willing to actively engage in such 
activities.
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