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CE SUNT DREPTURILE DE AUTOR?
Conceptul de „drept de autor” este legat de un set de reguli și norme care reglementează
drepturile de proprietate intelectuală.
La nivel naţional și internaţional, există reguli care reglementează utilizarea, diseminarea,
distribuţia și comercializarea operelor literare, teatrale, de arhitectură, cinematografice și
muzicale. Aceste reguli reglementează, de asemenea, utilizarea și comercializarea progra-
melor de calculator și a bazelor de date.

Tipuri de drepturi privind proprietatea intelectuală:

1. Drepturi morale

Autorul are dreptul de a revendica  opera și are dreptul de a lua măsuri împotriva oricărei
persoane care își atribuie în mod ilegitim opera respectivă.

2. Drepturi economice

Aceste drepturi privesc exploatarea economică a operei: autorul, de exemplu, are dreptul
de a folosi, distribui și închiria opera sa. Deci, exploatarea operei poate genera profit pentru
autor: asta înseamnă că acţiunile de falsificare sau contrafacere pot avea un impact negativ
semnificativ.  

1. DREPTURILE DE AUTOR ÎN UE: 
DIRECTIVE ȘI REGULAMENTE.
Drepturile de autor oferă un pachet de drepturi autorilor cu opere originale. Datorită drep-
turilor de autor, autorii pot controla modul în care alţii folosesc lucrările și, de asemenea,
pot primi o remuneraţie din aceste utilizări.

Jurisdicţiile europene protejează, de asemenea, interesele artiștilor interpreţi sau executanţi,
precum și al producătorilor. Cel puţin în ţările cu drepturi de autor, o astfel de protecţie este
acordată prin „drepturi conexe”, care sunt distincte de drepturile acordate autorilor. UE a
adoptat mai multe instrumente juridice în domeniul drepturilor de autor. Cu toate acestea,
spre deosebire de alte domenii ale drepturilor aferente proprietăţii intelectuale, nu există un
„titlu unic al UE” pentru drepturile de autor, iar fiecare dintre statele membre are propria le-
gislaţie și politică privind drepturile de autor.
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Legea drepturilor de autor este guvernată de principiul teritorialităţii, ceea ce înseamnă că
fiecare ţară are un sistem de reguli separat, deși acordurile internaţionale de la sfârșitul se-
colului al XX-lea și din anii 1990 și legislaţia europeană de la începutul anilor 1990 au armo-
nizat semnificativ aceste reguli.

Legea drepturilor de autor a UE constă din 11 directive și 2 reglementări, care armonizează
drepturile esenţiale ale autorilor, interpreţilor și producătorilor.

Prin stabilirea de standarde armonizate, legislaţia UE privind drepturile de autor reduce di-
screpanţele naţionale și garantează nivelul de protecţie necesar pentru a stimula creativitatea
și investiţiile în creativitate. Standardele armonizate promovează diversitatea culturală și
accesul la conţinutul și serviciile digitale din întreaga Europă în rândul consumatorilor și în-
treprinderilor.

Acquis-ul Uniunii Europene

Cadrul de reglementare al UE pentru drepturile de autor și drepturile conexe constă în: 

• Directiva privind armonizarea anumitor aspecte ale drepturilor de autor și ale 
drepturilor conexe în societatea informaţională;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0029 

• Directiva privind dreptul de închiriere și dreptul de împrumut și privind anumite
drepturi legate de dreptul de autor în domeniul proprietăţii intelectuale;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0115 

• Directiva privind dreptul de a vinde opere de artă originale în beneficiul autorului;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0084 

• Directiva privind coordonarea normelor referitoare la drepturile de autor și drepturile
legate de proprietatea intelectuală aplicabile transmisiei prin satelit și retransmisiei 
prin cablu;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31993L0083 

• Directiva privind protectia juridica a programelor de calculator;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32009L0024 

• Directiva privind respectarea dreptului de proprietate intelectuală;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048 
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• Directiva privind protecţia juridică a bazelor de date;           
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31996L0009 

• Directiva privind durata de protecţie a drepturilor de autor și a anumitor drepturi
conexe de modificare a precedentei;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0077 

• Directiva privind utilizărilor ale lucrărilor „orfane”;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0028 

• Directiva privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor 
conexe și acordarea de licenţe multiteritoriale a drepturilor asupra operelor 
muzicale utilizate în online; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uri
serv:OJ.L_.2014.084.01.0072.01.ENG 

• Directiva privind anumite utilizări ale anumitor lucrări și a altor obiecte protejate
prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor cu deficienţe;
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1564/oj 

• Regulamentul privind schimbul transfrontalier între Uniune și ţările terţe de copii în
format accesibil ale anumitor lucrări și ale altor subiecte protejate prin drepturi de
autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor cu deficienţe;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.ENG 

• Regulamentul privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conţinut online
pe piaţa internă; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1128/oj 

• Directiva privind drepturilor de autor și a drepturilor conexe pe piaţa digitală; 
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj

• Directiva privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe aplicabile
anumitor transmisii online ale organismelor de televiziune și radio;
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558512980434&uri
=CELEX:32019L0789 

Trei instrumente suplimentare, Directiva 87/54/CE 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31987L0054 , 
Decizia Consiliului 94/824/CE 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31994D0824 
și Decizia Consiliului 96/644/EC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31996D0644) 
armonizează protecţia juridică a topografiilor produselor semiconductoare. Mai mult,
Directiva privind comerţul electronic
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1440754250153&uri=CELEX:32000L0031) 
și Directiva privind accesul condiţionat
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31998L0084) 
conţin și dispoziţii relevante pentru exercitarea și aplicarea drepturilor de autor.

Scopul general al eforturilor de armonizare a UE este de a permite bunurilor protejate prin
drepturi de autor (de exemplu, cărţi, muzică, filme, software etc.) și servicii (de exemplu,
servicii care oferă acces la aceste bunuri) să circule liber pe piaţa internă.

Cadrul Internaţional 
Multe dintre directivele UE reflectă obligaţiile statelor membre în temeiul Convenţiei de la
Berna și ale Convenţiei de la Roma, precum și obligaţiile UE și ale statelor sale membre în
temeiul Acordului „TRIPS” al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (https://www.wto.org).
/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm) și cele două tratate ale Organizaţiei Mondiale
a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) din 1996 (Tratatul OMPI privind drepturile de autor
https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/ 
și Tratatul OMPI privind spectacolele 
https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/). 

În ultimii ani, UE a semnat alte două tratate OMPI: Tratatul de la Beijing privind protecţia
spectacolelor audiovizuale (https://www.wipo.int/treaties/en/ip/beijing/) și Tratatul de la
Marrakech pentru a facilita accesul la Lucrări publicate pentru persoane cu deficienţe
(https://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/). 

În plus, acordurile de liber schimb, pe care UE le-a încheiat cu un număr mare de ţări terţe,
reflectă multe prevederi ale drepturilor UE 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright-legislation.

Implementarea cadrului UE
Comisia monitorizează implementarea în timp util și corectă a legislaţiei UE privind drep-
turile de autor și, în ultimii ani, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a elaborat un
corp de jurisprudenţă substanţială care interpretează prevederile Directivelor. Acest lucru
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a contribuit în mod semnificativ la aplicarea consecventă a normelor privind drepturile de
autor în întreaga UE.

2. IMPORTANŢA DREPTURILOR DE PROPRIETATE 
INTELECTUALĂ PENTRU FIRME ȘI ŢĂRI.
Importanţa economică a activelor necorporale a crescut, iar procesele complexe de globa-
lizare au îndreptat atenţia industriei și a factorilor de decizie politică către proprietatea in-
telectuală. Mărimea exactă a pieţei proprietăţilor intelectuale este dificil de estimat, dar
indicatorii existenţi arată că dreptul de proprietate intelectuală este un element esenţial în
economia internaţională.

Pentru industriile moderne, proprietatea intelectuala este unul dintre generatorii cheie de
valoare și factorii de succes pe pieţele competitive, iar pentru factorii de decizie politică,
proprietatea intelectuală joacă un rol crucial în promovarea inovaţiei și în stimularea crește-
rii economice.

Este demonstrat că prin protejarea eficientă a proprietăţii intelectuale, companiile inova-
toare pot asigura finanţare și aduce un plus de valoare. În ultimele decenii, drepturile de
proprietate intelectuală au devenit din ce în ce mai importante pentru firme. Ele nu mai
sunt percepute doar ca instrumente care răsplătesc creativitatea și inventivitatea, ci descu-
rajează imitaţia și asigură reputaţia produselor și serviciilor unei companii.

Dincolo de funcţia lor tradiţională, drepturile de proprietate intelectuală au devenit instru-
mente flexibile care oferă firmelor o gamă largă de opţiuni strategice. Portofoliile de brevete,
programele de licenţiere a tehnologiei, capitalul de marcă și fondul comercial determină o
mare parte din valoarea multor companii moderne și au devenit esenţiale pentru perfor-
manţa lor financiară. 

În prezent, companiile se uită din ce în ce mai mult la activele lor intelectuale și iau în con-
siderare combinarea diferitelor drepturi de proprietate intelectuală în deciziile lor. De fapt,
utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală ca un pachet prezintă un potenţial semni-
ficativ pentru firme prin care își pot  consolida poziţia competitivă pe piaţă. Studiile recente
confirmă că proprietarii de drepturi de proprietate intelectuală au rezultate mai bune decât
cei care nu deţin astfel de proprietăţi și, totdată, creșterea performanţei firmei depinde de
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tipul și combinaţia drepturilor de proprietate intelecuală.

Extinderea domeniului de aplicare și amploarea contrafacerii și a pirateriei este o preocupare
cheie pentru proprietatea intelectuală. Această extindere este văzută ca o ameninţare eco-
nomică semnificativă care subminează inovaţia și împiedică creșterea economică.
Ţările care investesc mai mult în drepturile de autor tind să fie, de asemenea, mai eficiente
în ceea ce privește performanţa inovaţiei. Acest lucru se datorează faptului că investiţiile în
multe tipuri de intangibile creează fluxuri de cunoștinţe, care permit crearea unei investiţii
originale care să fie adaptată în mai multe sectoare ale unei economii. Pentru capitalul bazat
pe cunoștinţe, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală este o condiţie cheie. Drep-
turile de proprietate intelectuală conferă deţinătorilor de proprietăţii intelectuale puterea
legală de a-i  împiedica pe alţii să folosească o creaţie sau invenţie sau de a stabili condiţiile
în care creaţia sau invenţia lor poate fi utilizată. În economiile industriale de astăzi, dreptu-
rile de proprietate intelectuală fac parte din infrastructura instituţională care încurajează
investiţiile private în cercetare și dezvoltare formale și alte activităţi inventive și creative

INFORMATII SUPLIMENTARE.
Biroul Uniunii Europene privind Proprietatea intelectuală a produs o serie de publicaţii ce
au legătură cu activitatea sa și cu probleme specifice referitoare la proprietatea intelectuală
și încălcarea acesteia;
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications 

Întrebări frecvente despre drepturile de autor
Una dintre principalele activităţi ale Observatorului Biroului Uniunii Europene privind Pro-
prietatea Intelectuală este de a ajuta consumatorii europeni să distingă practicile legale de
cele ilegale ale conţinutului protejat. Cele mai frecvente 15 întrebări primite de la consuma-
tori ajută la crearea unei imagini de ansamblu asupra a ceea ce protejează drepturile de
autor în Uniunea Europeană. Întrebările frecvente informează consumatorii despre ce este
legal și ce nu este legal în ceea ce privește utilizarea conţinutului protejat prin drepturi de
autor și prin drepturile conexe de pe internet.

Răspunsurile primite pentru întrebările frecvente sunt puse la dispoziţia tuturor statelor
membre ale UE. Acestea sunt disponibile în limba engleză și în cel puţin o limbă oficială a
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Proprietatea intelectuală în Europa: aspect generale
Biroul Uniunii Europene privind Proprietatea Intelectuală realizează cercetări ce sunt dispo-
nibile pe site-ul oficial al biroului menţionat anterior. Accesând pagina biroului, se pot con-
sulta aspecte ce ţin de fiecare stat membru în parte sau aspecte generale legate de întreaga
Uniune Europeană;
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-europe 

Lucrări fără autor (lucrări „orfane”)
Pe site-ul web al biroului este disponibilă o bază de date privind lucrările orfane;    
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-db
Baza de date oferă informaţii referitoare la operele „orfane” regăsite în colecţiile bibliote-
cilor, instituţiilor de învăţământ, muzeelor, arhivelor, instituţiilor de patrimoniu cinemato-
grafic sau audio, precum  și organizaţiilor publice de radiodifuziune.

Lucrări scoase din comerţ
Pentru a facilita schimbul de informaţii despre lucrările scoase din comerţ, biroul a creat
un portal online unic accesibil publicului;
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/outofcommerceworks

Instituţiile europene de patrimoniu cultural, cum ar fi bibliotecile, arhivele și muzeele, deţin
milioane de lucrări scoase din comerţ în colecţiile lor. Chiar dacă sunt adesea vechi și au fost
scoase din comerţ de mult timp, lucrările încă deţin o mare valoare culturală, știinţifică,
educaţională și istorică.
Portalul lucrărilor scoase în afara comerţului a fost creat pentru a se asigura că toate infor-
maţiile despre utilizarea lucrărilor scoase din comert, precum și detaliile despre renunţarea
deţinătorilor la drepturi sunt publicate în mod adecvat și sunt disponibile într-un singur
portal public.

Publicaţiile Biroului Uniunii Europene privind Proprietatea Intelectuală
Site-ul biroului oferă o mulţime de publicaţii, iniţiative, activităţi, studii și multe altele;
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/publications 
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The content of this toolkit represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the 
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