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Termeni utilizaţi:
 – companie de divertisment – termen generic 

ce desemnează entităţile implicate în producerea, 
promovarea şi distribuirea conţinutului de divertis-
ment (incluzând muzica) – de la micile companii cu 
un studio de producţie până la corporaţiile interna-
ţionale (case de discuri) specializate în valorifi carea 
drepturilor de autor în industria muzicală;

 – royalty – (eng.) redevenţă din valorifi carea 
dreptului de autor; 

 – label – (eng.) termen utilizat pentru desem-
narea studiourilor de producţie și/sau a companii-
lor de promovare și de marketing al muzicii;

 – merchandising – (eng.) cuprinde suma me-
todelor, practicilor și operaţiunilor întreprinse în 
scopul promovării și susţinerii activităţii comerciale 
prin vânzarea obiectelor, hainelor și a altor bunuri 
aferente industriei muzicale, acestea fi ind identifi -
cate prin semne deja cunoscute publicului (marca, 
denumirile pieselor etc.);

 – endorsement – colaborare între companie și 
un artist (sau o altă persoană cunoscută) prin care 
compania obţine, în schimbul unei remuneraţii, 
dreptul de a folosi numele și imaginea artistului în 
promovarea propriilor bunuri;

 – retailer – persoana care vinde bunuri consu-
matorului;

 – streaming – este o modalitate de a furniza 
conţinut (inclusiv muzică) fără a fi  nevoie de a des-
cărca fi șierele de pe internet.
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În medie un om ascultă 18 ore de muzică într-

o săptămână.1 Prin urmare, putem spune cu cer-

titudine că există o cerere ridicată pentru muzi-

că, iar, lucru știut, acolo unde este cerere apare și 

oferta, astfel conturându-se relaţiile economice 

specifi ce industriei muzicale. Pilonul de bază al 

acestei industriii sunt dreptul de autor şi dreptu-

rile conexe. Fără acest mecanism juridic de pro-

tecţie a obiectelor de drept de autor/conexe, nu 

putem percepe industria muzicală ca pe o indus-

trie auto-sustenabilă în felul cum s-a dezvoltat 

ea până acum. 

Muzica este arta al cărei mijloc de exprimare îl 
constituie sunetele. Formele de exprimare sunt 
multiple și în cazul operei muzicale: vocală, instru-
mentală, de cameră, simfonică, populară etc. Între 
noile forme de exprimare se numără şi muzica elec-
tronică. În cazul operelor muzicale se disting: melo-
dia, ritmul și armonia, opera fi ind rezultatul combi-
nării acestora.2

Fonograma reprezintă imprimarea exclusiv so-
noră a oricărei interpretări, opere sau expresii folclo-
rice, a sunetelor ori reprezentărilor lor, cu excepţia 
imprimărilor sonore incluse în opera audiovizuală.

Utilizarea muzicii cu un anumit scop economic 
presupune de jure valorifi carea drepturilor de au-

1 Raport IFPI ,, 2018 Music Consumer Insight Report”.
2 Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Viorel Roș, Editura C.H. 
Beck, 2016.
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tor/conexe. Drepturile de autor și drepturile cone-
xe reprezintă astfel sistemul juridic ce oferă meca-
nisme legale de protecţie a operelor muzicale și a 
fonogramelor. Această protecţie permite ulterior 
controlul valorifi cării drepturilor autorului sau titu-
larului de drepturi. 

Companiile mari de divertisment, labeluri-
le, editurile muzicale, precum și artiștii și autorii 
independenţi sunt subiecţi implicaţi în valorifi carea 
drepturilor de autor/conexe. 

Iată doar câteva exemple de valorifi care clasică 
a drepturilor de autor/conexe specifi ce industriei 
muzicale:

 – Desfășurarea concertelor presupune valorifi -
carea dreptului la interpretare a operei muzicale de 
către interpret;

 – Desfășurarea unor petreceri publice cu muzi-
că presupune comunicarea publică a operelor mu-
zicale și a fonogramelor;

 – Realizarea albumelor muzicale presupune 
reproducerea operei muzicale și a fonogramei, pre-
cum și distribuirea ulterioară a acestora către cum-
părători;

 – Imprimarea fonogramei presupune obţinerea 
acordului de valorifi care a drepturilor de autor 
(operă muzicală și aranjament) și a dreptului la in-
terpretare de către producător. 

Prin urmare, majoritatea acţiunilor ce ţin de 
utilizarea comercială a operelor muzicale/fonogra-
melor reprezintă de jure valorifi cări ale drepturilor 
de autor prevăzute de către legiuitorul naţional în 
art. 10 și 11 și art. 32-34 din Legea nr. 139 din 
02.07.2010 cu privire la dreptul de autor și dreptu-
rile conexe, prevederi similare fi ind și în tratatele şi 
convenţiile internaţionale din domeniu pe care Re-
publica Moldova le-a ratifi cat.

Industria muzicală ia naștere ca ramură econo-
mică distinctă în secolul al XIX-lea, atunci cand ope-
rele muzicale interpretate prin saloanele publice și 
în cadrul evenimentelor private încep să fi e repro-
duse pe hârtie și ulterior interpretate de către alţii. 
Acest lucru a dus la apariţia primelor edituri muzica-
le, un germene pentru evoluţia ulterioară a indus-
triei muzicale internaţionale care înregistrează în 
prezent un venit anual de zeci de miliarde de dolari.

Valorifi carea drepturilor conexe în industria mu-
zicală internaţională generează peste 17 miliarde 

de dolari anual.3 Iar, luată în ansamblu (incluzând 
drepturile de autor şi alte domenii tangenţiale de 
valorifi care), remuneraţia acumulată depăşeşte la 
nivel internaţional suma de 51 miliarde de dolari.4 
Drept comparaţie,  PIB-ul Republicii Moldova pen-
tru anul 2017 a fost de cca. 8 miliarde de dolari.

Astfel, în evoluţia naturală a structurii de valo-
rifi care a drepturilor de autor și conexe, casele de 
discuri sunt deţinătoarele drepturilor conexe atâta 
timp cât acestea se ocupă de imprimarea fonogra-
melor și comercializarea ulterioară a acestora, iar 
editurile muzicale sunt cele ce se ocupă de valorifi -
carea drepturilor de autor.

Nu există o regulă defi nitivată privind modul și 
perioada de deţinere de către titulari a drepturi-
lor de autor/conexe în industria muzicală. Trebuie 
precizat din start că proprietatea intelectuală este 
o formă privată de proprietate și astfel titularii de 
drepturi sunt liberi să negocieze și să stabilească 
propriile decizii cu privire la valorifi carea propriilor 
drepturi.

În industria muzicală s-a încetăţenit o practică 
de la care există numeroase excepţii. Regula clasică 
spune că marile case de discuri obișnuiesc să:

 – obţină toate drepturile conexe asupra fono-
gramei și interpretării imprimate;

 – obţină drepturile de autor prin edituri muzi-
cale afi liate;

 – recompenseze autorii/producătorii/interpre-
ţii prin returnarea unei remuneraţii stipulate în pro-
cente (royaltee) din venitul obţiunut sau prin sume 
fi xe stabilite în contractul de autor;

 – ofere un avans fi nanciar titularilor de drepturi 
în momentul semnării contractelor de drept de autor.

Companiile mai mici din domeniu, care de 
obicei nu dispun de aceleași resurse fi nanciare si 
posibilităţi de a oferi un avans pecuniar sau de a in-
vesti în producţia materialului muzical, obișnuiesc 
să acorde mai multe drepturi titularilor de drepturi.

Astfel, pe parcursul anilor, în industria muzicală 
internaţională au apărut numeroase companii de 
divertisment. Vom evidenţia trei corporaţii interna-
ţionale care deţin împreună controlul asupra unei 
mari părţi a cataloagelor muzicale internaţionale: 
Warner Music Group, SONY Entertainment şi Uni-

3 Raport IFPI Global Music Report https://www.ifpi.org/
news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2018.
4 https://www.statista.com/topics/1639/music/.
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versal Music Group. Aceste companii, luate îm-
preună, controlează până la 70-85% din industria 
muzicală internaţională. Este necesar de precizat 
că ele gestionează nu doar drepturile conexe, dar 
și drepturile de autor, în urma înfi inţării unor mari 
edituri muzicale pentru gestionarea mai efi cientă a 
acestora.

Conform unui studiu realizat de Music Business 
World Wide5, Universal Music Group deţine o cotă de 
piaţă de cca. 29,06 %, Sony Music Entertainment –
22,79% şi Warner Music Group – 17,48%, iar inde-
pendenţii (atât companiile independente, cât şi 
artiştii independenţi) deţin cca. 29,88% din cota de 
piaţă (Fig. 1).

5 https://www.musicbusinessworldwide.com/independents- 
ruled-global-market-share-in-2017-but-universal-was-
king-of-streaming/.

Fig.1. Cotele de piaţă ale deţinătorilor controlului asupra cataloagelor muzicale internaţionale

Sursa: Elaborat de autor în baza studiului realizat de Music Business World Wide

Studiile menţionate evidenţiază rolul important 
pe care îl joacă cele trei corporaţii în industria muzi-
cală internaţională și respectiv în valorifi carea drep-
turilor de autor/conexe.

Corporaţiile menţionate acordă o atenţie sporită 
catalogului muzical sau, altfel spus, acestea obişnu-
iesc să-şi întocmească un registru complex al obiec-
telor de proprietate intelectuală în care consem-
nează autorii şi titularii de drepturi. Acest catalog 
permite realizarea unui management mai efi cient 
al drepturilor de autor şi al valorifi cării ulterioare a 
acestora. 

Prin urmare, catalogul permite nu doar o eviden-
ţă mai bună a bunurilor deţinute de companie, dar 
oferă și pârghii pentru gestiunea şi licenţierea drep-
turilor de autor. Gestiunea corectă a unui catalog 
de drepturi de proprietate intelectuală poate aduce 
venit din diverse surse, precum:

 – platforme de streaming (ex.: Spotify, Tidal, 
Deezer, Apple Music etc.);

 – reclame (în majoritatea reclamelor tv/radio 
sunt încorporate creaţii muzicale, acestea urmând 
a fi  licenţiate de la autorii/titularii de drepturi de 
autor);

 – magazine, inclusiv online (ex.: Malluri, Maga-
zine specializate, Itunes etc);

 – sampling (utilizarea fonogramei/operei muzi-
cale într-o creaţie nouă).

Conform raportului IFPI (Federaţia Internaţională 
a Producătorilor de Fonograme) ,,Global Music Re-
port” pentru anul 2017, după o decadă de regres, 
cauzată în mare parte de incapacitatea de a lupta 
cu pirateria online și cu noile provocări aduse de 
mediul digital, venitul industriei muzicale s-a redus 
la nivelul înregistrat cu zece ani în urmă, iar trendul, 
din câte se pare, este unul doar ascendent (Fig. 2). 
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Se poate observa că, în mare parte, redresarea situ-
aţiei se datorează creşterii în popularitate a servici-
ilor de streaming. Este necesar de menţionat și fap-

tul că o uşoară creştere se poate observa şi în cazul 
dreptului la adaptare (sincronizare), precum și în cel 
al  interpretării publice (concerte).

Fig. 2: Venitul înregistrat de industria muzicală mondială în perioada 1999–2017

Sursa: Raportul Federaţiei Internaţionale a Producătorilor de Fonograme pe 2017 ,,Global Music Report”

 Mai mult ca atât, din cele menţionate mai sus 
putem observa că, pentru prima dată, venitul 
obţinut din streaming îl depăşeşte pe cel acumu-
lat din vânzarea exemplarelor fi zice. Acest fapt de-
monstrează că suntem martorii unei noi realităţi 

în care valorifi cările drepturilor de autor/conexe 
realizate în mediul digital generează mai mult ve-
nit decât valorifi cările drepturilor de autor/conexe 
care au stat la baza industriei muzicale în ultimul 
secol.

Fig. 3: Repartizarea venitului mondial pe categorii obţinut din valorifi carea 

drepturilor de autor/conexe în anul 2017 

Sursa: Elaborată de autor în baza Raportului Federaţiei Internaţionale a Producătorilor de Fonograme pe 2017 ,,Global 
Music Report”
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Structura funcţională a unei case de discuri (Fig. 
4) este una foarte complexă și variază de la o com-

panie la alta, totuși anumite trăsături comune pot fi  
exemplifi cate:

Fig. 4: Structura funcţională a unei case de discuri

Sursa: Elaborată de autor 

Noua eră digitală a adus numeroase provocări 
sistemului de valorifi care a drepturilor de autor 
încetăţenit în industria muzicală. Astfel, platformele 
curente de streaming au devenit un serviciu alter-
nativ de ascultare a muzicii. Or, serviciile de strea-
ming au un preţ redus și oferă acces la un catalog 
extins de muzică obţinut prin licenţierea complexă 
a drepturilor de autor/conexe de la case de discuri, 
edituri muzicale, autori independenţi etc.

Totuși, platformele digitale diferă în funcţie de 
serviciile și remuneraţia oferită pentru muzica valo-

rifi cată. În practică, acest lucru a generat apariţia fe-
nomenului „value gap”, care presupune remuneraţia 
relativ nesemnifi cativă oferită de anumite servicii în 
raport cu alte servicii similare. Conform studiului6 
,,Music-Streaming: Who pays best”, publicat de că-
tre compania Statista în luna aprilie 2018, Youtube, 
deși este una din cele mai populare platforme digi-
tale de video/audio streaming din lume, oferă una 
dintre cele mai mici remuneraţii titularilor de drep-
turi (Fig. 5). Acest fapt contribuie la consolidarea 
poziţiei dominante a acestui serviciu.

6 https://www.statista.com/chart/13407/music-streaming_-
who-pays-best
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Fig. 5: Valoarea unui stream (o ascultare a unei piese muzicale) pe cele mai populare platforme digitale din lume

Sursa: Studiul Companiei Statista din luna aprilie 2018

Cu toate acestea, platformele de streaming plătit 
devin tot mai populare. Considerăm că ascultătorii  
încep a da prioritate platformelor plătite datorită 
accesului simplu la un catalog extins de muzică pe 
care acestea îl oferă. Youtube și multe alte platforme 
digitale asigură în cadrul lor mecanisme tot mai com-
plexe de protecţie a drepturilor de autor/conexe.

Concluzie

Industria muzicală s-a dezvoltat ascendent în ul-
timii 200 de ani.  Totuşi, apariţia internetului a cre-
at numeroase probleme în procesul de valorifi care  
clasică a dreptului de autor și a drepturilor conexe. 
Această provocare a stimulat regândirea sistemului 
drepturilor de autor şi a dus la crearea și implemen-
tarea unor noi inovaţii în domeniu menite să elimi-
ne prejudiciul cauzat titularilor de drepturi de pi-
rateria online. Succesul platformelor de streaming 
a făcut posibilă restabilirea nivelului veniturilor in-
dustriei muzicale înregistrat în decada 2000–2010, 

când sursa principală a încasărilor din valorifi carea 
dreptului de autor și a drepturilor conexe era încă 
vânzarea albumelor în format fi zic.

În secolul XXI industria muzicală se manifestă 
prin transformarea companiilor din domeniu speci-
alizate pe nişe concrete (ex.: edituri muzicale, distri-
buitori, organizatori de evenimente etc.) în entităţi 
complexe ce furnizează o paletă largă de servicii.

Se preconizează că serviciile de streaming vor 
continua să câștige popularitate în următorii ani 
constituindu-se în cea mai importantă sursă de 
venit pentru toţi subiecţii implicaţi în valorifi ca-
rea drepturilor de autor și a drepturilor conexe în 
industria muzicală. Aplicarea cu stricteţe a  preve-
derilor legale din domeniul drepturilor de autor și 
drepturilor conexe de către organele de resort va 
stimula în continuare apariţia inovaţiilor și meca-
nismelor noi de valorifi care a acestor drepturi. În 
situaţia în care pirateria este încă un fenomen des 
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întâlnit în reţeaua internet, platformele legale oferă 
utilizatorilor securitate și comoditate, iar  autorilor 
și/sau titularilor de drepturi le asigură remuneraţia 
pentru valorifi carea creaţiilor lor. Aceste avantaje 
vor continua să fi e factorii determinanţi în valori-
fi cărea drepturilor de autor și conexe în industria 
muzicală internaţională. 
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REZUMAT

Consideraţii generale cu privire la valorifi-

carea dreptului de autor în industria muzica-

lă. Industria muzicală, care  a devenit o ramură 
economică auto-sustenabilă şi cu particularităţi 
specifice bine pronunţate, reprezintă unul dintre 
principalele mijloace de valorificare a drepturilor 
de autor/conexe. Sistemul de drepturi de autor 
a consolidat o formă complexă de protecţie ju-
ridică care asigură titularilor de drepturi capaci-
tatea de a dezvolta afaceri cu drepturile de au-
tor şi drepturile conexe. Aplicarea cu stricteţe a 
prevederilor legale din domeniul drepturilor de 
autor și drepturilor conexe de către organele de 
drept va stimula în continuare apariţia inovaţiilor 
și mecanismelor noi de valorificare a drepturilor 
de autor și drepturilor conexe. În situaţia în care 
pirateria este încă un fenomen des întâlnit în 
reţeaua internet, platformele legale oferă utiliza-
torilor securitate și comoditate, iar  autorilor și/
sau titularilor de drepturi le asigură remuneraţia 
pentru valorificarea creaţiilor lor. 

Cuvinte-cheie: industrie muzicală, case de dis-
curi, contracte, drept de autor, drepturi conexe.

ABSTRACT

General Considerations on the Exploitation 

of Copyright and Related Rights in the Music In-

dustry. The musical industry, which has become a 
self-sustaining economic branch with well-defi ned 
specifi c features, is one of the main means of exploi-
tation of copyrights and related rights. The copyright 
system has consolidated a complex form of legal pro-
tection that provides right holders with the capacity 
to develop businesses with copyrights and related 
rights. Strict application of the legal provisions in the 
fi eld of copyright and related rights by law-enforce-
ment bodies will further stimulate the emergence of 
new innovations and mechanisms for capitalizing on 
copyright and related rights. As piracy is still a com-
mon phenomenon in the internet, legal platforms 
provide users with security and convenience, and for 
authors and/or right holders secure their remunera-
tion for the exploitation of their creations.

Keywords: music industry, disk houses, contracts, 
copyright, related rights.

РЕФЕРАТ 

Общие рассуждения об осуществлении ав-

торского права в музыкальной индустрии. Му-
зыкальная индустрия, которая стала самостоятель-
ной экономической отраслью с четко определен-
ными особенностями, является одним из основ-
ных средств осуществления авторских/смежных 
прав. Система авторского права объединила слож-
ную форму правовой охраны, которая дает право-
обладателям возможность развивать бизнес с ав-
торскими и смежными правами. Строгое примене-
ние положений законодательства в области автор-
ского права и смежных прав правоохранительными 
органами и в дальнейшем будет способствовать по-
явлению инноваций и новых механизмов осущест-
вления авторских прав и смежных прав. Когда пи-
ратство все еще является распространенным явле-
нием в Интернете, легальные ресурсы обеспечива-
ют безопасность и удобство для пользователей, а 
для авторов и/или правообладателей – вознаграж-
дение за использование своих творений.

Ключевые слова: музыкальная индустрия, 
звукозаписывающие компании, договоры, автор-
ское право, смежные права.


