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VALOAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE.
Drepturile de proprietate intelectuală joacă un rol vital în societate. Ele ajută creatorii, in-
ventatorii și dezvoltatorii în vederea stimulării afacerilor, societăţilor și economiilor. Ele
sprijină întreprinderile, creează locuri de muncă și oferă o garanţie de calitate și siguranţă
atunci când cumpărăm bunuri și servicii. Proprietatea intelectuală face parte din viaţa no-
astră de zi cu zi: este marca băuturii tale preferate, designul pantofilor pe care îi porţi sau
mașina pe care o conduci.

Din păcate, mulţi oameni încă mai cred că drepturile de proprietate intelectuală au puţin
de-a face cu viaţa lor de zi cu zi. Prin urmare departamentul ce se ocupă de proprietatea
intelectuală urmărește realizarea de activităţi de conștientizare și sensibilizare pentru a
ajuta oamenii să înţeleagă valoarea proprietăţii intelectuale  în societatea actuală.

În economia globală, ce este extrem de competitivă astăzi, întreprinderile depind din ce în
ce mai mult de ideile, cunoștinţele și inovaţiile lor. Proprietatea intelectuală ajută la asi-
gurarea că aceste active valoroase sunt protejate în mod corespunzător, astfel încât între-
prinderile să fie recompensate pentru invenţiile și proiectele lor.

Pandemia de COVID-19 și creșterea cumpărăturilor online și a consumului de conţinut di-
gital a adus în lumină riscurile și daunele prezentate de încălcarea drepturilor de proprie-
tate intelectuală în Europa și au pus sub microscop pericolele pentru consumatori. 

În medie, aproape 1 din 10 europeni (9%) au susţinut că au fost induși în eroare și au
cumpărat produse contrafăcute, iar o treime dintre europeni (33%) s-au întrebat dacă un
produs pe care l-au cumpărat este sau nu, original. Produsele contrafăcute reprezintă 6,8
% din importurile UE și sunt în valoare de 121 de miliarde EUR, dăunând afacerilor legitime
și în special IMM-urilor. Proprietatea intelectuală este unul dintre cele mai valoroase active
ale Europei și un element cheie în redresarea noastră socială și economică.

Infracţiunea referitoare la proprietate intelectuală, adesea interconectată cu alte tipuri de
activităţi ilegale, a fost recent reintrodusă ca una dintre primele zece priorităţi ale UE în
lupta împotriva  infracţiunilor organizate.
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1. ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR ÎN MEDIUL 
ONLINE.
În ciuda tendinţei de scădere observată prin diverse studii, pirateria rămâne, totuși, o pro-
blemă semnificativă, mai ales în ceea ce privește muzica, filmele și programele tv. Încălcarea
drepturilor de autor online este o problemă serioasă pentru cei care le deţin, dar și pentru
societate în ansamblu. Privează artiștii și creatorii de răsplată pentru munca lor și, pe termen
lung, poate reduce gama de opţiuni disponibile pentru consumatori. Recunoscând acest
lucru, Comisia Europeană a identificat combaterea acestui tip de încălcare a drepturilor de
autor drept una dintre priorităţile sale în Planul său de acţiune în domeniul Proprietăţii In-
telectuale și sprijină statele membre în implementarea noilor directive privind modernizarea
cadrului UE privind drepturile de autor.

Industria muzicală, a televiziunii și a divertismentului cinematografic suferă schimbări rapide
prin prisma creșterii serviciilor de streaming pe internet  care schimbă fundamental modul
în care este produs, vândut și distribuit conţinutul creativ. Numărul total de platforme video
din UE a crescut aproape de patru ori, ajungând de la 937 la 3 657, între anii 2018 și 2020.
Numărul total de canale TV din UE a crescut cu 5% în aceeași perioadă.

Cel mai des este piratat conţinutul de tipul televiziune, în 2020 acesta fiind accesat în pro-
porţie de 70% pe site-urile web, încâlcându-se astfel drepturile de autor. Pe de altă parte,
filmele au fost accesate într-o proporţie de 20%, iar muzica într-o proporţie de 10%. Când
vine vorba despre dispozitive, cel mai des folosit este desktop-ul, atunci când sunt accesate
filmele sau programele de televiziune, în timp ce, pentru muzică sunt folosite dispozitivele
mobile. Pentru toate tipurile de conţinut, streaming-ul devine din ce în ce mai important și
reprezintă cea mai mare parte a pirateriei de film și TV. În cazul muzicii, extragerea fluxului
reprezintă aproximativ jumătate din toate accesările la conţinutul piratat.

În era internetului, încălcarea drepturilor de autor a devenit mai ușoară și poate fi  comisă chiar
la scară largă. De exemplu, partajarea neautorizată de fișiere la scară largă pe site-uri peer-to-
peer sau torrent. Descărcarea unei lucrări de pe internet este recunoscută drept un act de re-
producere. În timpul procesului de streaming, nu este creată nicio copie sau fișier fix pe
computerul utilizatorului final. În acest context, întrebarea referitoare la copia tranzitorie (cre-
ată în timpul transmiterii în flux a unei opere audiovizuale dintr-o sursă ilegală)și dacă aceasta
reprezintă încălcarea dreptului de autor nu a primit încă un răspuns unanim la nivelul UE.
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Tipuri de încălcare a drepturilor de autor

• Încălcare fizică

Copii ilegale ale discurilor optice, inclusiv discurile laser (LD), discurile video compacte (VCD)
și discurile digitale versatile (DVD). Se copiază ieftin, folosindu-se mediile optice și soft-
ware-urile de decriptare.

• Încălcare pe internet

Utilizare ilegală a produselor și serviciilor pe internet. Pirateria prin utilizarea de formate
media descărcabile în vederea distribuirii de filme sau de muzică.

• Furtul semnalului

Recepţionarea semnalelor prin cablu TV, sistem radio sau satelit fără autorizaţie. Pirateria
prin furnizarea consumatorilor de decodoare ilegale prin cablu sau decriptoare prin satelit.

• Transmiterea unui conţinut pirat

Difuzarea în direct a unui program, dintr-o copie legitimă sau piratată, fără permisiunea
deţinătorului drepturilor de autor.

• Spectacol public neautorizat

O instituţie sau entitate comercială care prezintă un program membrilor sau clienţilor săi
fără permisiunea proprietarului drepturilor de autor.

Metode de încălcare a drepturilor de autor online

• Streaming

Include orice site-uri care permit în principal accesul la conţinut neautorizat prin streaming
online, direct din browserul web al utilizatorului final. Site-urile oferă, de obicei, o gamă
largă de conţinut. Unele site-uri găzduiesc direct conţinut care încalcă drepturile de autor,
dar majoritatea oferă link-uri către gazde externe. 

• Descărcare

Include orice site-uri care permit în principal utilizarea conţinutului neautorizat printr-o
descărcare directă în browserul web al utilizatorului. Site-urile oferă, de obicei, o gamă largă
de conţinut, care poate fi căutat direct din site și poate fi descărcat în întregime. Site-urile ra-
reori găzduiesc conţinutul, în loc oferă legături către alte site-uri care găzduiesc conţinutul.
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• Extragere

Site-urile care permit extragerea în principal de audio în fișiere MP3 descărcabile. Acest pro-
ces are loc direct pe browserul web al unui utilizator. De obicei, utilizatorul trebuie pur și
simplu să introducă o adresă URL pentru a începe instantaneu descărcarea fișierului MP3.
Extragerea fluxului este de obicei folosită pentru a extrage sunetul din videoclipuri muzicale,
adesea din surse legitime. Unele site-uri permit utilizatorilor să extragă conţinut video și
să-l salveze ca fișier video, dar majoritatea site-urilor din această categorie se concentrează
doar pe extragerea conţinutului audio.

• Torrent

Un portal de descărcare torrent permite vizitatorilor să caute orice conţinut și apoi să descarce
un fișier mic care iniţiază procesul de descărcare a produsului complet. Utilizatorii site-urilor
torrent trebuie să aibă un program separat, numit torrent-client, instalat pe dispozitivul lor.
Acesta este un proces de descărcare peer-to-peer (P2P), astfel încât conţinutul nu este primit
direct de pe site, ci vine de la alţi utilizatori de torrent care partajează același conţinut. De obi-
cei, există și un act transmis către publicul implicat cu privire la copiile pe care utilizatorii finali
le pun la dispoziţia altora pentru a le descărca. Torrentul poate fi public, iar toate portalurile
de descărcare sunt deschise oricui pentru utilizare,iar membri site-ului se pot conecta și pot
accesa conţinutul. Majoritatea site-urilor private de torrent folosesc o politică pe baza de abo-
nament cu invitaţie.

2. CONSUMUL CONŢINUTULUI PIRATAT.
Dintre factorii socio-economici, amploarea inegalităţii și nivelul venitului pe cap de locuitor
par să aibă cel mai mare impact asupra consumului de conţinut piratat. Venitul ridicat pe
cap de locuitor și gradul scăzut de inegalitate a veniturilor sunt asociate cu niveluri mai
scăzute ale consumului ilicit, însă sunt puși în balanţă și alţi factori.

Creșterea gradului de acceptare a pirateriei digitale este, de asemenea, asociată cu un nivel
mai ridicat de consum de conţinut piratat. În ţările cu niveluri similare de venituri și inega-
lităţi, pirateria este mai accentuată. Conștientizarea ofertelor legale pare să reducă consu-
mul de conţinut piratat, iar numărul de platforme legale pentru filme și canale TV reduce
consumul de conţinut piratat. În plus, există o asociere pozitivă între proporţia de tineri (cu
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vârste între 15 și 24 de ani) și amploarea piratării filmelor. Atfel, consumatorii mai tineri sunt
pe de o parte, mai predispuși să pirateze, dar și să acceseze conţinut plătit.
Industria muzicală, a televiziunii și a divertismentului cinematografic suferă schimbări rapide
prin prisma creșterii serviciilor de streaming care schimbă fundamental modul în care este
produs, vândut și distribuit conţinutul creativ.

Încălcarea drepturilor de autor apare ori de câte ori o lucrare protejată este utilizată fără
autorizaţia deţinătorului drepturilor de autor, dar și atunci când această activitate nu este
recunoscută ca permisă, în temeiul uneia dintre excepţiile sau limitările aplicabile ale drep-
tului de autor.

În acești ani, utilizarea conţinutului ilegal online are o tendinţă descendentă, dar pirateria
rămâne o problemă semnificativă. Consumul ilicit se referă, mai ales, la toate cele trei tipuri
de conţinut (film, conţinut TV și muzică) prin streaming, descărcare, torrent și extragere.

La nivel individual, consumul de conţinut piratat este adesea considerat a fi legat de venitul
gospodăriei, deoarece gospodăriile mai bogate își pot permite să plătească pentru conţinu-
tul legitim; inegalitatea veniturilor poate avea un efect asupra consumului de conţinut pi-
ratat. Deci, dintre factorii socio-economici, nivelul venitului pe cap de locuitor și amploarea
inegalităţii par să aibă cel mai mare impact asupra consumului de conţinut piratat (venitul
ridicat pe cap de locuitor și un grad scăzut de inegalitate a veniturilor sunt asociate cu nive-
luri mai scăzute ale ilegalităţii). Dimensiunea globală a pieţei, măsurată prin numărul de
utilizatori de pe internet dintr-o ţară, contează: consumul mediu de conţinut piratat este
mai mic în statele membre mai mari. Gradul ridicat de acceptare a pirateriei digitale, așa
cum evidenţiază studiul IP Perception, este, de asemenea, asociat cu un nivel mai ridicat de
consum de conţinut piratat. Diverse studii indică variabilele socio-economice: gradul de
conștientizare, atitudinile consumatorilor și puterea aplicării legii drept factori relevanţi
pentru consumul de conţinut piratat.

3. CONTRAFACERE, PIRATERIE ȘI E-COMMERCE.
Importanţa din ce în ce mai mare a proprietăţii intelectuale în lumea globalizată a creat noi
oportunităţi pentru reţelele de infracţiune prin care se folosesc de bunurile intelectuale ale
altora, falsificându-le. Amploarea tot mai mare și sfera extinsă a contrafacerii, în special în
contextul comerţului, este văzută ca o ameninţare economică semnificativă care submine-
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ază inovaţia și împiedică creșterea economică.

Comerţul cu mărfuri contrafăcute și piratate reprezintă o ameninţare pentru creșterea eco-
nomică, subminând buna guvernare, statul de drept și încrederea cetăţenilor în guvern.
Reţelele de comerţ ilicit tind să folosească greșit multe soluţii moderne, inclusiv comerţul
electronic - un instrument modern care oferă numeroase avantaje pentru consumatori și
întreprinderi. Pandemia COVID-19 a accelerat comerţul ilicit și gradul de abuz în mediul on-
line: în timpul pandemiei, comerţul electronic a devenit principala platformă pentru produse
ilicite, inclusiv medicamente false și substandard, truse de testare și alte bunuri.

În timpul pandemiei, mediul online a devenit, de asemenea, o ţintă mai populară pentru co-
merţul ilicit. Persoanele ce se ocupă de aplicarea legii în domeniul ciberneticii, au raportat un
volum tot mai mare de infracţiuni electronice, inclusiv oferte de bunuri ilicite (printre care
medicamente false și substandard, truse de testare și alte bunuri). Popularitatea tot mai mare
a comerţului electronic a fost folosită de falsificatori. Aceștia folosesc din ce în ce mai mult
comerţul electronic pentru a vinde articole false consumatorilor, aceștia  din urmă considerând
că achiziţionează articole autentice, în timp ce alţii caută activ falsuri la preţuri mici. Reţinerile
articolelor contrafăcute în UE  au inclus o gamă largă de produse, în frunte cu încălţăminte
(34% din totalul reţinerilor), îmbrăcăminte (17%), parfumuri și cosmetice (10%), articole
din piele (9%), produse electrice, mașini și echipamente (7%), jucării (6%) și ceasuri (5%).

Vânzătorii de articole contrafăcute au înflorit pe pieţele de comerţ electronic, deoarece este
relativ ușor să creezi site-uri care vând articole contrafăcute. Folosirea greșită de către fal-
sificatori a pieţelor online este din ce în ce mai des întâlnită, aceștia continuând să găsească
noi modalităţi de a se infiltra în platformele de încredere cu produse contrafăcute.

Mediul online oferă condiţii excelente pentru mai multe tipuri de articole contrafăcute: de
la bunuri care pretind a fi autentice și care pot fi găsite pe pieţele online, până la bunuri de
proastă calitate, comercializate în mod deschis ca falsuri.

În mediul online pot apărea două situaţii. În prima dintre ele, consumatorii sunt înșelaţi și
cumpără bunuri false crezând că sunt autentice (acestea corespund, de exemplu, site-urilor
frauduloase care înșală consumatorii vânzând bunuri false ce par autentice, sau oferte
înșelătoare). În cea de-a doua situaţie, se regăsesc ofertele online prin care consumatorii
primesc suficiente semnale că un anumit bun este contrafăcut. Acestea includ, de exemplu,
produse descrise necorespunzător, aparent de marcă, la un preţ foarte mic, mărfuri descrise
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în mod clar ca falsuri sau oferte de bunuri care sunt doar în aparenţă de bună calitate.
În plus, ar trebui luat în considerare rolul reţelei sociale. Reţelele sociale sunt atractive pen-
tru falsificatori din mai multe motive. În primul rând, numărul de utilizatori disponibili pe
reţelele sociale este unul considerabil și oferă multe instrumente de marketing care pot fi
aplicate pentru a segmenta audienţa după sex, locaţie, vârstă etc. În plus, platformele so-
ciale oferă multe opţiuni de confidenţialitate suplimentare  ce sunt abuzate de grupurile
care se ocupă de pratici ilegale. 

Recent, reţelele sociale au fost frecvent abuzate pentru a distribui bunuri contrafăcute și
pentru a sprijini încălcarea proprietăţii intelectuale.

Falsificatorii și-au adaptat tactica în funcţie de tipul de site, învăţând cum să comercializeze
falsuri într-o manieră profesională. Abuzul platformelor de social media de către falsificatori
a fost confirmat de studii sistemice și empirice.

4. CONȘTIENTIZAREA ȘI FOMULAREA UNEI OPINII 
REFERITOAREA LA PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ÎN UE. 
Studiile recente arată că în Uniunea Europeană există un nivel ridicat de informaţii despre
conceptul de proprietate intelectuală. Evident, cei care nu încalcă drepturile de proprietate
intelectuală au mai multe șanse să înţeleagă bine acest concept decât cei care se angajează
în comportamente care încalcă proprietatea intelectuală. În medie, tinerii  par a înţelege
într-o mai mică măsură conceptul de proprietate intelectuală, în comparaţie cu cei mai în
vârstă. Totodată, aceștia par a fi de acord cu justificările pentru achiziţionarea de produse
contrafăcute: aproximativ o treime dintre tinerii europeni consideră că este în regulă să
cumpere produse de lux contrafăcute. În ceea ce privește conţinutul digital, este mai pro-
babil ca tinerii consumatori să fi plătit pentru a accesa conţinut, dar de asemenea, aceștia
sunt mai predispuși să fi accesat în mod intenţionat conţinut folosind surse ilegale.

În ceea ce privește consumatorul individual, factorii care determină cererea de bunuri con-
trafăcute sau piratate includ situaţia economică generală a acestuia și, în consecinţă, con-
strângerile bugetare.

Valoarea protecţiei proprietăţii intelectuale este recunoscută în toată Europa: europenii tind
să fie conștienţi de efectele negative ale mărfurilor contrafăcute asupra economiei, asupra
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sănătăţii și asupra siguranţei și sunt de acord că achiziţionrea bunurilor contrafăcute poate
afecta afacerile și locurile de muncă. Majoritatea europenilor nu sunt de acord cu argumen-
tele care justifică achiziţionarea de produse contrafăcute, iar accesarea conţinutului online
piratat este din ce în ce mai puţin acceptată. Acceptarea utilizării surselor ilegale pentru a
accesa conţinut digital pentru uz personal este în scădere, în timp ce procentul care consi-
deră că este o pratică bună, dacă nu există o alternativă legală, rămâne constant. Conștien-
tizarea consumatorilor cu privire la produsele contrafăcute și piratate este în strânsă
legătură cu disponibilitatea și accesul la informaţii relevante despre încălcarea proprietăţii
intelectuale , dar și cu capacitatea individuală de a înţelege aceste informaţii.

Cei care recunosc că achiziţionează intenţionat falsuri sunt susceptibili să argumenteze în
favoarea acestor practici. Două treimi (64%) dintre cei care spun că au cumpărat con-
trafăcute în mod intenţionat, consideră că este o practică acceptată, atunci când preţul pro-
dusului original și autentic este prea mare.

În medie, europenii consideră că cele mai mari beneficii ale proprietăţii intelectuale revin
creatorilor de conţinut artistic.

Mulţi oameni au o opinie pozitivă cu privire la calitatea și diversitatea conţinutului oferit
de serviciile juridice, deoarece calitatea conţinutului oferit de serviciile juridice este mai bună
decât cea care poate fi găsită prin surse ilegale.

Studiile recente au observat o creștere considerabilă a consumului de servicii prin abona-
ment online, o evoluţie care pare să fi fost întărită de pandemia COVID-19. Oricum, creșterea
utilizării surselor legale pentru conţinut digital nu s-a tradus într-o reducere semnificativă
a utilizării celor ilegale.

Mai mult de două treimi dintre europeni sunt conștienţi de disponibilitatea ofertelor legale
pentru trei categorii de conţinut online: filme, muzică și seriale TV. Europenii au o preferinţă
clară pentru conţinutul online legal, dacă acesta are un preţ rezonabil: în 2020, mai mult
de 4 europeni din 10 (42%) au plătit pentru a accesa, descărca sau difuza conţinut protejat
prin drepturi de autor de la un serviciu juridic de pe internet. Disponibilitatea conţinutului
accesibil din surse legale este motivul cel mai frecvent menţionat pentru a înceta utilizarea
conţinutului online piratat, urmat de riscul de pedeapsă și de o mai bună înţelegere a pre-
judiciului cauzat creatorilor.
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Cu toate acestea, studiile recente arată că falsificarea în mediul online este o mare problemă
în întreaga lume. În ciuda eforturilor de a reduce pirateria, aceasta a pătruns în orice format
media digital, de la televiziune și filme la muzică, software, jocuri video și cărţi. Abia în 2020,
au fost efectuate peste 130 de miliarde de vizite pe site-uri web de piraterie. În timpul pan-
demiei COVID-19, la nivel global pirateria filmelor a crescut cu 33%.

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
fiecărui stat membru;
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright 

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 
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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 
information it contains.
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