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TOT MAI MULT AUZIM ÎN ULTIMII ANI DESPRE OBLIGAŢIA DE 
RESPECTARE A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, A DREPTU-

LUI DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR CONEXE, DESPRE POSIBILITATEA 
DE VALORIFICARE A CREAŢIILOR ȘI NECESITATEA DE ACHITARE A 
REMUNERAŢIEI. AUTORUL ESTE CEL CARE CREEAZĂ OPERA, BENE-
FICIIND DE PROTECŢIA DREPTULUI DE AUTOR ASUPRA OPEREI SALE 
DIN MOMENTUL CREĂRII ACESTEIA.

Dreptul de reproducere reprezintă unul dintre 
drepturile exclusive ale autorului, acesta fi ind în 
drept să efectueze, să permită sau să interzică valo-
rifi carea creaţiei sale.

Articolul 2 din Directiva 2001/29/CE a Parlamen-
tului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind 
armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor 
și drepturilor conexe în societatea informaţională 
prevede dreptul exclusiv de a autoriza sau de a in-
terzice reproducerea directă sau indirectă, tempo-
rară sau permanentă, prin orice mijloace și în orice 
formă, în totalitate sau în parte:

(a) pentru autori, a operelor lor;
(b) pentru artiștii interpreţi sau executanţi, a fi xă-

rilor interpretărilor sau execuţiilor lor;
(c) pentru producătorii de fonograme, a fonogra-

melor lor;
(d) pentru producătorii primelor fi xări ale fi lme-

lor, cu privire la originalul și copiile fi lmelor lor;
(e) pentru organismele de radiodifuziune sau te-

leviziune, a fi xărilor programelor difuzate de aces-
tea, indiferent dacă difuzările se fac prin fi r sau prin 
aer, inclusiv prin cablu sau prin satelit.

|  EUGENIU RUSU, 
ȘEF AL CABINETULUI DIRECTORULUI GENERAL,
AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Legea Republicii Moldova privind dreptul de autor și 
drepturile conexe nu defi nește reproducerea în totali-
tate sau în parte, prezentând doar defi niţia reprodu-
cerii1, excepţiile și limitările dreptului de reproducere.

Considerentul 33 din Directiva 2001/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 
2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea 
informaţională prevede că „Dreptul exclusiv de re-
producere trebuie să facă obiectul unei excepţii 
având drept scop autorizarea anumitor acte de 
reproducere temporară, care sunt tranzitorii sau ac-
cesorii și constituie o parte integrantă și esenţială 
a unui proces tehnic și al căror scop unic este să 
permită transmiterea, în cadrul unei reţele între 
terţi, de către un intermediar, sau utilizarea licită a 
unei opere sau a unui alt obiect protejat. Actele de 
reproducere avute în vedere nu ar trebui să aibă o 
semnifi caţie economică de sine stătătoare. În mă-
sura în care îndeplinesc aceste condiţii, excepţia ar 
trebui să includă acte care permit navigarea (brow-
sing), precum și realizarea de copii cache (caching), 
inclusiv cele care permit funcţionarea efi cientă a
sistemelor de transmisie, cu condiţia ca intermedia-

1 Art. 3 din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe: reproducere – realizarea unuia ori a mai 
multor exemplare ale unei opere sau ale unui obiect al 
drepturilor conexe, fi e directă sau indirectă, temporară sau 
permanentă, prin orice mijloc sau sub orice formă, inclusiv 
în scopul de imprimare audio ori video şi/sau al stocării unei 
opere ori a unui obiect al drepturilor conexe pe suporturi 
materiale sau electronice.
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rul să nu modifi ce informaţia și să nu împiedice uti-
lizarea licită a tehnologiei, recunoscută și folosită pe 
larg de industrie, pentru a obţine date despre uti-
lizarea informaţiei. Utilizarea este considerată licită 
dacă este autorizată de titularul de drept sau dacă 
nu este restricţionată prin lege.”

Articolul 25 din Legea Republicii Moldova nr. 
139/2010 privind dreptul de autor și drepturile cone-
xe2, stipulează că, fără consimţământul autorului 
sau al altui titular al dreptului de autor şi fără pla-
ta remuneraţiei de autor, se permite reproducerea 
temporară a operelor dacă actele de reproducere:

a) sunt tranzitorii sau ocazionale;
b) constituie o parte integrantă şi esenţială a 

unui proces tehnologic;
c) urmăresc unicul scop de a facilita:
– transmiterea de către un intermediar în cadrul 

unei reţele din terţe persoane;
– utilizarea licită a unei opere;
d) nu au o semnifi caţie economică de sine stă-

tătoare.
Trebuie de menţionat că aceste condiţii sunt 

cumulative, în sensul că neîndeplinirea uneia din-
tre ele are drept urmare neaplicarea excepţiei de la 
dreptul de reproducere.3

Unul dintre cele mai răspândite moduri de re-
producere a creaţiilor sunt postările utilizatorilor pe 
reţelele de socializare. În prezent, reţelele de sociali-
zare ocupă o mare parte din timpul nostru. Acestea 
sunt utilizate, cel mai des, ca instrumente de pro-
movare și de răspândire a informaţiilor, facilitând 
interacţiunea dintre diverse categorii de utilizatori.

Postările noastre sunt diverse și pot include atât 
preluări de texte, fi șiere video, înregistrări, imagini,
fotografi i, precum și creaţii proprii. Puţini însă dintre 

2 Transpune Directiva 2001/29/CE a Parlamentului Europe-
an și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anu-
mitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe 
în societatea informaţională, care prevede la art. 5 alin. (1) 
că: Actele provizorii de reproducere menţionate la articolul 
2, care sunt tranzitorii sau accesorii și constituie o parte 
integrantă și esenţială a unui proces tehnic și al căror scop 
unic este să permită:
(a) transmiterea, în cadrul unei reţele între terţi, de către un 
intermediar sau
(b) utilizarea licită
a unei opere ori a unui alt obiect protejat și care nu au 
semnifi caţie economică de sine stătătoare, sunt exceptate 
de la dreptul de reproducere prevăzut la articolul 2.
3 Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Camera a 
doua) din 26 aprilie 2017 în cauza C-527/15;

noi se întreabă: ce pot distribui/posta și care sunt 
drepturile mele în acest caz?

Deși cel mai sigur ar fi  să postăm doar conţinut 
creat de noi, având certitudinea că nu aducem vreo 
atingere drepturilor altor persoane, există situaţii în 
care publicăm sau distribuim creaţii ale altor per-
soane, fără a avea consimţământul acestora.

De exemplu, conform Condiţiilor de utilizare și a 
Standardelor comunităţii Facebook, pe Facebook poţi 
să postezi doar conţinut care nu încalcă drepturile de 
proprietate intelectuală ale altei persoane. Respectiv, fi e-
care utilizator este atenţionat asupra faptului că ar pu-
tea folosi conţinutul altei persoane pe Facebook dacă 
a obţinut permisiunea pentru acest lucru, de exemplu, 
achiziţionând o licenţă sau dacă acesta face parte din 
domeniul public, dacă se face în mod echitabil sau dacă 
există altă excepţie privind drepturile de autor.

Cu toţii cunoaștem însă situaţii în care, imediat 
după postarea unui clip video, acesta este șters, iar 
utilizatorul primește un mesaj cu o notifi care prin 
care este informat că acesta reprezintă un conţinut 
protejat prin dreptul de autor al altui utilizator.

După cum am menţionat, actele provizorii de repro-
ducere, care sunt tranzitorii sau accesorii și constituie o 
parte integrantă și esenţială a unui proces tehnic și al 
căror scop unic este să permită transmiterea, în cadrul 
unei reţele între terţi, de către un intermediar sau uti-
lizarea licită a unei opere ori a unui alt obiect protejat 
și care nu au semnifi caţie economică de sine stătătoare 
sunt exceptate de la dreptul de reproducere. Această 
excepţie se aplică numai în anumite cazuri care nu intră 
în confl ict cu exploatarea normală a operei sau a altui 
obiect protejat și nu aduc în mod nejustifi cat atingere 
intereselor legitime ale titularului dreptului.

Considerăm că cel mai relevant exemplu în acest 
caz ar fi  Facebook Story – postările de conţinut ale 
utilizatorilor, care durează 24 de ore. Acestea pot 
conţine aceleași elemente ca și în cazul unor sim-
ple postări – text, video, foto, înregistrări audio – cu 
menţiunea că acestea sunt temporare, respectiv 
constituie acte tranzitorii.4

4 Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Camera 
a patra) din 16 iulie 2009 în cauza C-5/08: „Trebuie să se 
constate că un act nu poate fi  califi cat drept „tranzitoriu” 
… decât dacă durata existenţei sale este limitată la ceea ce 
este necesar pentru buna funcţionare a procesului tehnic 
vizat, fi ind subînţeles faptul că acest proces trebuie să fi e 
automatizat în așa fel încât să șteargă actul în mod automat, 
fără intervenţia omului, de îndată ce funcţia sa de a permite 
realizarea unui astfel de proces tehnic a fost îndeplinită”.
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Respectaţi drepturile de proprietate ale altora și 
raportaţi orice încălcare a propriilor drepturi!
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REZUMAT

Postările pe reţelele de socializare prin prisma 

dreptului de autor.  Unul dintre cele mai răspândi-
te moduri de reproducere a creaţiilor sunt postările 
utilizatorilor pe reţelele de socializare, care sunt uti-
lizate, cel mai des, ca instrumente de promovare și 
de răspândire a informaţiilor, facilitând interacţiunea 
dintre diverse categorii de utilizatori. Autorul indică 
asupra drepturilor acestor utilizatori, postările căro-
ra sunt diverse și pot include atât preluări de texte, 
fi șiere video, înregistrări, imagini, fotografi i, precum 
și creaţii proprii, dar și asupra obligativităţii utiliza-
torilor reţelelor de socializare de a posta și distribui 
doar conţinut care nu încalcă drepturile de proprie-
tate intelectuală ale altei persoane.

Cuvinte-cheie: postare; distribuire; utilizatori ai 
reţelelor de socializare; drepturi de autor și drepturi 
conexe; proprietate intelectuală; reproducere; valori-
fi carea creaţiei.

ABSTRACT

Postings on Social Networks through the 

Prism of Copyright. One of the most widespread 
ways of reproducing creations is users’ postings on 
social networks, which are most often used as tools 
for promoting and disseminating information, fa-
cilitating interaction between diff erent categories 
of users. The author indicates on the rights of these 
users, whose postings are diverse and may include 
both text downloads, video fi les, recordings, images, 
photos, as well as their own creations, and also on 
the obligation of the users of social networks to post 
and distribute only content that does not infringe 
the intellectual property rights of another person.

Keywords: posting; distribution; users of social 
networks; copyright and related rights; intellectual 
property; reproduction; use of creation.


