Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical
[

[

Managementul proprietăților intelectuale online / Online
intellectual property management
Oana BĂLAN
Academia de Muzică „Gh.Dima” Cluj-Napoca /
Academy of Music „Gh. Dima” Cluj-Napoca, România
oana.balan@amgd.ro

REZUMAT
Promovarea online a devenit una dintre cele mai
eficiente metode de comunicare și vânzare. Revoluția
electronică și apariția internetului obligă domeniul
proprietății intelectuale să se alinieze tendințelor și să
accepte instrumentele de distribuire online ca pe ceva
benefic și rapid. Dezvoltarea fulminantă a rețelelor
informaționale a adus cu sine o serie de probleme
privind protecția creațiilor artistice. Studiul de față oferă
o serie de coordonate pentru protecția dreptului de autor
în mediul online, subliniind care sunt condițiile unei
prevenții optime a distribuirii proprietății intelectuale
prin intermediul internetului.
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ABSTRACT
Online promotion has become one of the most productive
methods for sales and communication. Electronic
revolution and the emergence of the internet has
encouraged the intellectual property to follow the trends
and to accept the online distribution as a beneficial and
fast tool. The fulminant development of electronic
networks has brought a number of issues for artistic
creations. This study provides some online coordinates
for copyright, highlighting the conditions for an optimal
prevention of intellectual property through internet
distribution
Keywords:
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1. Introduction
A decisive and strategic component in economical
1. Introducere
development and overall social evolvement is
Componentele cu rol decisiv și strategic în dezvoltarea
definitely the developmental activity of research,
economică și socială sunt fără îndoială activitățile de
innovation, formation. Therefore, science, technology
formare și cercetare. Astfel, știința, tehnologia și inovația and innovation represent fields of permanent increase
reprezintă domenii cu potențial pentru expansiunile of the technological progress, which ensure a
economice, sprijinind perspectivele competitive în toate development of economical competitive perspectives.
țările subdezvoltate. În același timp, elementele inovative At the same time, innovation and technological
sunt furnizoare de soluții pentru problemele economice, evolvement provide solutions for economic problems
suplinind, prin instrumentele tehnologice, nivelul și and supply a permanent update of the technologies
presiunea piețelor din alte domenii de activitate, care se necessary to enable research and to comply with the
extind permanent cu o viteză și o consistență greu de demands and pressure of a free market, which
egalat.
expands continuously in terms of globalization.
În ultimele decenii societatea a trecut printr-o serie de Society has undergone major changes during the last
provocări majore, transformându-se într-o forță decades, turning into an almost exclusively
fundamentată pe cunoaștere, inteligență și creativitate. knowledge-based force. This evolution was caused
Această evoluție a fost cauzată în mod principal de mainly by the unprecedented development of
information technology which exerted and continues
dezvoltările fără precedent ale instrumentelor de
to exert a powerful influence on human activities.
comunicare informatică, care au influențat în mod masiv
The field most vehemently affected by this virtual
activitatea oamenilor. Domeniul cel mai vizibil afectat de mutation is the artistic domain.
această mutație virtuală este cel artistic-muzical.
It therefore goes without saying that in such a context
Într-un asemenea context, a înțelege și a aplica dreptul the existence, understanding and application of legal
proprietății intelectuale este un aspect vital care trebuie rights in connection with intellectual property has a
corect gestionat, pentru a fi capabil să încurajeze huge importance, since it is essentially a means of
producția inteligenței umane și implicit pentru a protecting and encouraging human intelligence in
order to improve and innovate the surrounding world
îmbunătăți și a inova lumea înconjurătoare.
.
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2.
Digitizarea creației purtătoare de drepturi
intelectuale
Întrebuințarea producției intelectuale ca formă de
proprietate transferabilă este o componentă integrabilă a
pieței economice actuale, fiind definită de acțiunile de
vânzare-cumpărare și de căile legale de acces la munca
de creație: contracte, cesiuni, împrumuturi, licențe etc.,
toate cu scopul de a promova și valorifica autorul de
drept.
Cea mai serioasă problemă a drepturilor intelectuale în
domeniul muzical este folosirea și distribuirea ileagală a
creației (compoziție sau interpretare), fără acordul
autorilor originali.
Copierea, reproducerea, distribuirea și comercializarea în
mod neautorizat, fără consimțământul autorului, a
materialelor muzicale purtătoare de drepturi de autor, se
numește piraterie.
Ariile cele mai afectate de piraterie sunt: producțiile
audio (lucrări muzicale, emisiuni radio, sonerii de
telefon), creațiile audio (filme, spoturi, emisiuni tv.),
programele de calculator (sisteme de operare, jocuri
electronice), lucrările scrise, producțiile online
(descărcări și distribuiri ilegale, postările neautorizate de
materiale muzicale în mediul virtual), bazele de date de
tip playlist ș.a.
„Termenul piraterie este asociat cu violarea drepturilor
de proprietate intelectuală, acesta fiind preluat din dreptul
penal pentru a fi refolosit în aceeaşi materie, dar cu o
conotaţie puţin diferită pentru a desemna, metaforic,
fenomenul de reproducere ilicită şi masivă a unor creaţii
intelectuale în scopuri comerciale.”
Formatările digitale impuse de tehnologiile actuale sunt
elemente de progres economic esențiale pentru
dezvoltarea societăților. În condițiile în care producțiile
digitizate, de genul înregistrărilor muzicale și coregrafice,
sunt foarte ușor de multiplicat și distribuit, operele de
creație sunt de la bun început expuse abuzurilor online.
Astfel, internetul utlizat pentru avantajele pe care le oferă
învățământului, cercetării, comunicării inter-umane etc.,
reprezintă în același timp un mediu periculos tocmai prin
masivitatea de informații pe care le poate distribui, copia
și vinde ilegal: „O problemă majoră asociată cu
încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală se
manifestă în cazul site-urilor cu un conţinut generat de
utilizator, prin cantitatea masivă de conţinut protejat care
este plasată şi transmisă digital. Impactul site-urilor cu
conţinut generat de utilizator, precum cele de Torrente,
este considerabil prin creşterea constantă şi exponenţială
a numărului de utilizatori şi a capacităţii acestora de a
transforma şi distribui conţinut digital. Dacă uneori se
crede că acest tip de site-uri care încorporează conţinut
generat de utilizatori sunt create pentru grupuri virtuale
de amici sau cunoştinţe care să poată partaja fotografii ori
melodii pe Internet, realitatea este diferită: adesea sunt
folosite în moduri în care drepturile de proprietate
intelectuală sunt încălcate frecvent şi substanţial, spre
exemplu, prin uploading de melodii.”
Problemele alarmante vin din tendința de creștere a
fenomenului de priaterie digitală, aspect vizibil în toate
formele de distribuire ilegală precum site-urile de
streaming, file-sharing-uri, rețele fără licență de tip peerto-peer etc. La ora actuală volumul de consum de muzică
fără licență este cu 70-80% mai mare decât consumul
legal.

2.
Digitizing the creation of intellectual
rights
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Using knowledge conceived as “transferable
property” can also be integrated on an economy
market, however not by the exclusive use of usual
selling and buying transactions, but by establishing
legal ways of access to intellectual works by means
of contracts, licenses, cession or rentals, thereby
promoting and rewarding the author who is by no
means annulled.
The most severe problem in the field of music in
terms of rights to intellectual work is the illegal
alienation and use. In this respect the authors’ rights
are infringed upon whenever acts (compositions,
performances) are used without the consent of the
holders. When they are copied and used for
unauthorized commercial purposes, we talk about
piracy. The areas most affected by piracy nowadays
are: audio productions (music pieces, radio
broadcasts, mobile telephone ringtones), audiovisual
ones (films, publicity and promotional videos,
television shows), software (operation systems,
utility programs, computer games), written works,
internet production (illegal downloading of works,
illegal uploading of works, pirated web-pages, illegal
posting of works on web-pages), data bases, etc.
“The term piracy is associated with the violation of
intellectual property, being taken from the penal code
for reusing it on the same subject, but with a slightly
different meaning to define the illegal copy of
intellectual creations with commercial purpose”.
The digital forms imposed by current technologies
are elements of economic progress, essential for
social developments. Because digitized productions,
such as musical and chorographical recordings, can
be very easily multiplied and distributed, works of
creation are from the very beginning exposed to
online illegality. Thus, the internet used for the
advantages it provides for learning, researching and
inter-human communication systems, is at the same
time a dangerous environment because of the huge
amount of information that can be copied and sold
illegally:
“A major issue associated with violating intellectual
property rights can be seen on the websites with usergenerated content, due to the huge quantity of
protected content which is digitally distributed. The
impact of user-generated sites, such as the Torrent
Sites, is significant because of the exponential
growth of user numbers and their ability to transform
and distribute digital content. If we presume that this
type of sites incorporating user-generated content is
created for virtual groups of friends, who can share
photos or songs on the Internet, reality is different, as
they are often used in ways that frequently violate
intellectual property, for example, when uploading
music.”
The alarming problems come from the growing trend
of the digital piracy phenomenon, which is visible in
all forms of illegal distribution such as: streaming
webs, file sharing, peer to peer networks, etc.
Nowadays illegal music consumption is 70-80%
higher than legal consumption.
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3.
Cadrul legislativ al dreptului de autor
Protecția producției intelectuale și implicit a inteligenței
umane, în toate formele ei, este un fenomen de
importanță majoră atât pentru dezvoltarea calitativă
socio-economică, cât și pentru garantarea beneficiilor
care se cuvin autorilor de drept, în scopul încurajării
permanente a progresului. Contrafacerea digitizată
reprezintă în prezent una dintre cele mai răspândite forme
de criminalitate informatică, ce afectează inițiativele
inovative reprezentând astfel o amenințare reală pentru
economiile țărilor.
Sintagma „drepturilor de autor” se întrebuințează pentru a
defini un ansamblu de reglementări legale care protejează
munca de creație, rezervându-le autorilor originali dreptul
de a autoriza felul în care vor fi folosite aceste producții
intelectuale.
Prin „producții creative” înțelegem orice formă de creație
intelectuală în domeniul muzical, literar, artistic,
arhitectural, coregrafic și tehnologic.
Pe lângă drepturile de autor, legislația românească face
referire la o categorie mai largă de „proprietate
intelectuală” cu referire la:
Producțiile literare, artistice, științifice
Expozițiile artiștilor, fotografilor și producătorilor tv.
Mărcile înregistrate, denumirile comerciale, siglele care
sunt protejate împotriva concurenței neloiale și orice
folosire abuzivă a activității intelectuale din domeniul
industriilor, literaturii și artelor.
Proprietatea intelectuală are o formă intangibilă
chiar dacă exteriorul este vizibil sau exprimat material.
De exemplu, o pictură este un obiect tangibil, dar
subiectul proprietății intelectuale în acest caz este
creativitatea autorului și nu obiectul fizic în sine.
Protecția drepturilor de autor în România este
reglementată prin intermediul Legii nr. 8/1996, obiectul
acestui act normativ fiind recunoașterea și protecția
creației intelectuale sub forma de: scrieri literare,
programe de calculator, compoziții muzicale, opere
audiovizuale și acțiuni conexe (interpretări muzicale,
înregistrări sonore etc.).
Expansiunea instrumentelor IT spre aplicații și programe
de operare online a adus cu sine necesitatea integrării
unor prevederi specifice noi, care fac trimitere la
elementele constitutive ale sistemelor de operare și ale
altor programe folosite de mediul informatic. Astfel,
titularii programelor pentru calculator beneficiază de o
serie de drepturi la fel ca și celelalte categorii de creatori,
pe care le pot cesiona utilizatorilor în schimbul unor
remunerații negociate.
Tot ca un efect al digitizării, au devenit subiecți ai
drepturilor de autor producătorii de înregistrări sonore
(fonograme) care gestionează fluxul de distribuire și
reproducere a materialelor captate electronic.
În scopul creării unui sistem de plată unic și echitabil,
colectarea și distribuirea drepturilor de autor se realizează
în prezent prin metodologii stabilite de organismele de
gestiune colectivă: „autorii și artiștii interpreți sau
executanți vor primi remunerațiile cuvenite fie direct de
la producători, conform contractelor încheiate cu aceștia,
fie de la utilizatori, numai prin organismele de gestiune
colectivă, conform contractelor dintre beneficiarii
remunerației și producători.” (Legea 8/1996, Art. 111,
alin. 3).
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3.
Legal context
The protection of intellectual production and human
intelligence, in all its forms, is a major importance
phenomenon
for
socio-economic
qualitative
developments and for guaranteeing the legitimate
benefits of the authors, in order to permanently
encourage progress. Digitized counterfeiting is
currently one of the most widespread forms of
cybercrime affecting innovative initiatives and being
a threat for state economies.
“Authors’ rights” is a syntagma employed in world
legislation to define the ensemble of judicial
regulations that protect creative works, reserving for
the authors the exclusive right to authorize and use
them in any way.
By “creative work” we understand any type of
intellectual creative activity specializing in the fields
of
music,
literature,
painting,
architecture,
choreography, science or technology.
Besides the authors’ rights, Romanian law also
speaks about “intellectual property”, a slightly larger
area including rights connected to:
literary, artistic and scientific works,
exhibitions of artists, photographers and
television channels,
inventions in all fields of human research,
scientific discoveries,
industrial marks, registered trademarks,
badges of office, trade names and logos, protection
against unfair competition, and all rights deriving
from an intellectual activity in the field of industry,
literature and arts.
Intellectual property is intangible even if its
exterior form is visible or expressed materially. Thus,
a painting is a tangible object, but the object of
intellectual property is the author’s creativity.
Copyright protection is regulated by Law no. 8/1996.
The object of this normative act is the recognition
and protection of intellectual creation in the form of:
literary writings, computer programs, musical
compositions, audiovisual works and related
activities (musical performances, sound recordings,
etc.).
The extension of IT tools towards new applications
and software brought the necessity of integrating new
stipulations, about the constituents of operating
systems and other programs used in the virtual
environment. Thus, computer programmers benefit
from rights just like other categories of creators,
which they can assign for negotiated remunerations.
As a result of digitization, the producers of sound
recordings (phonograms) who manage the level of
distribution and reproduction of electronically
captured materials have become subjects of copyright
laws.
For creating a single and fair payment system the
collection and distribution of copyrights is currently
being carried out through methodologies, established
by the collective management bodies: “authors and
performers will receive the remuneration either
directly from the producers, in terms of the signed
contracts, or from users, through the collective
73
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Alături de subiecții drepturilor de autor se află și
categoria fabricanților de baze de date (acele sisteme de
arhivare accesibile prin mijloace electronice).
În cazul tuturor titularilor de drepturi intelectuale,
gestiunea poate fi realizată în mod uzual sub formă
colectivă, prin intermediul organismelor acreditate în
acest sens. Scopul acestei gestiuni este de a asigura
accesul spre remunerațiile care se cuvin autorilor creatori,
ca urmare a difuzării operelor personale.
Pentru protecția corectă și transparentă a drepturilor de
autor, în fiecare țară există o serie de organisme care sunt
acreditate să funcționeze în interesul membrilor pe care îi
reprezintă. În România, autoritatea care supraveghează
acțiunile specifice protecției proprietății intelectuale este
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, instituție
aflată în subordinea Guvenului și coordonată de
Ministerul Culturii, care elaborează actele normative în
domeniul dreptului de autor. Pentru respectarea legislației
actuale se instituie măsuri tehnice și se folosesc
dispozitive de monitorizare, în scopul limitării acțiunilor
neautorizate care folosesc abuziv drepturile artiștilor
interpreți.
În vederea gestiunii colective, în România sunt acreditate
o serie de organisme specializate în protecția creației
intelectuale precum: Asociația Română pentru Drepturile
de Autor din Audiovizual și Societatea pentru Drepturi de
Autor în Cinematografie și Audiovizual (care gestionează
drepturile pentru operele audiovizuale și videograme),
Copyro (exercită gestiunea colectivă a drepturilor
operelor scrise), UCMR-ADA - Asociația pentru Drepturi
de Autor a Compozitorilor, ADPFR - Asociația pentru
Drepturile Producătorilor de Fonograme din România,
ARAIEX - Asociația Română pentru Artiști Interpreți sau
Executanți, Centrul Român pentru Administrarea
Drepturilor Artiștilor Interpreți, Uniunea Națională a
Artiștilor din România, UPFR - Uniunea Producătorilor
de Fonograme, Uniunea Producătorilor de Videograme
din România.

management bodies, according to the contracts
signed between the recipient of the remuneration and
producers.”
Along with copyright subjects, there is also a category of
database makers (of archive systems accessible by
electronic means).
For all intellectual property rights holders, management
can usually take place in a collective form, through
accredited bodies. The purpose of this management is to
ensure the access to the creators’ remuneration system.
For a correct and transparent copyright protection there
are a number of management bodies, in each country,
accredited to work in the interest of its members. In
Romania, the supervising authority in charge with
protection of intellectual property is the Romanian Office
for Authors’ Rights, subordinated to the Government and
coordinated by the Ministry of Culture, which develops
normative acts in the field of copyright. To comply with
current legislation, the management bodies use technical
measures and monitoring devices, in order to limit the
unauthorized actions that misuse the rights of performers.
For a collective management, Romania has a number of
accredited bodies specialized in the protection of
intellectual creation: The Romanian Association for
Audiovisual Authors’ Rights and the Society for
Copyright in Cinematography and Audiovisual (which
manage the rights for audiovisual works), Copyro
(exercises collective rights management), UCMR-ADA
Composers’ Copyright Association, ADPFR Association for the Rights of Phonogram Producers in
Romania, ARAIEX - Romanian Association for
Performing Artists, Romanian Center for the
Administration of Performing Artists’ Rights, National
Union of Artists from Romania, UPFR - Union of
Phonogram Producers, Union of Videogram Producers in
Romania.

4.
Licențele „creative commons” și distribuirile
protejate prin YouTube.
YouTube-ul este în prezent una dintre cele mai mari
comunități de tip file sharing din lume, cu milioane de
utilizatori, care încurajează toate formele de creativitate
oferind un mijloc simplu de acces și interactivitate. Cu
toate acestea rețeaua nu poate să medieze conflictele care
apar ca urmare a încălcării drepturilor de autor, nefiind în
măsură să stabilească proprietarul unui material încărcat.
Limitele de protecție prin YouTube se raportează la un
set de notificări/contra-notificări prin care un autor abuzat
poate sesiza rețeaua și poate cere eliminarea conținutului
declarat ca fiind proprietate privată. De asemenea,
utilizatorii YouTube pot marca înregistrările cu licențe de
tip creative commons, o modalitate standard prin care se
oferă permisiunea utilizării creațiilor intelectuale
uploadate. Prin intermediul acestor instrumente creative
commons licențiatorii pot să-și păstreze drepturile asupra
creației și să ofere permisiunea distribuirii, remixării,
reglării și utilizării operelor în scop necomercial.
Licențele Creative Commons au fost inventate de
organizația cu același nume care a proiectat un set de
mecanisme cu conținut deschis, cu scopul de a sprijini
libera circulație a informațiilor online, respectiv de a
încuraja actele de creație intelectuală difuzate prin
intermediul internetului: „Toate aceste eforturi, și numai,
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4. “Creative commons” licenses and YouTube-protected
distributions
YouTube is currently one of the world’s largest file
sharing communities, with millions of users, which
encourages all forms of creativity by facilitating the
access and permanently increasing the level of
interactivity. However, the network can’t mediate the
conflicts that arise as a result of copyright violation,
because it is unable to identify the owner of an uploaded
material.
YouTube Protection Limits refer to a set of notifications /
counter-notifications whereby an author can complain
about the network and may declare that content is private
and request to be removed. YouTube users can also tag
the recording with creative commons licenses, a standard
and easy way to use uploaded intellectual creations.
Through these creative commons instruments the authors
may retain their rights to creation and grant permission to
distribute, remix, regulate and use works for noncommercial purposes.
Creative Commons licenses have been invented by the
same name organization that has designed a set of open
mechanisms to support the free circulation of online
information and to encourage intellectual creations
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au ca scop contracararea a ceea ce Laurence Lessig,
președintele comitetului de conducere al Creative
Commons, numește dominanta și tot mai îngrăditoarea
cultură a permisiunilor, o cultură în care orice utilizare a
unui material protejat de copyright trebuie făcută numai
în urma acordului explicit al titularului. Lessig susține că
firmele de distribuție a diverselor lucrări au ajuns să
domine cultura modernă prin crearea, menținerea și
extinderea monopolului asupra produselor culturale, ca
de exemplu muzica și filmele destinate maselor. Creative
Commons, spune el, oferă o alternativă la aceste
restricții.”
Înaintea apariției licenței creative commons, un alt set de
instrumente de protecție similar, „open publication”, a
fost folosit cu succes, varianta actuală fiind însă mult mai
agreată datorită transparenței și eficienței ei. Astfel, în
prezent 7 milioane de pagini online folosesc acest tip de
licență.
5. Utilizarea loială de materiale muzicale fără
5.
consimțământul autorului.
În fiecare țară există metodologii specifice pentru
protecția dreptului de autor în mediul online. Sub
titulatura de „utilizare loială” sau „comportament corect”,
unele materiale găsite pe internet pot fi utilizate fără a
cere permisiunea autorului de drept.
Pentru ca o utilizare online să fie evaluată ca fiind obiect
al unui „comportament corect” trebuie să îndeplinească
concomitent o serie de caracteristici:
a. Scopul utilizării să nu fie de natură comercială. Se permit
utilizările pentru întrebuințări educaționale non-profit sau
prezentări în cerc restrâns, care nu atrag după sine nicio
posibilitate de a genera bani.
b. Tipul de lucrare să fie real, orice context ficțional putând
să fie considerat o abatere abuzivă de la redarea loială a
originalului.
c. Mărimea fragmentului utilizat este de asemenea
importantă, fiind de dorit să se restrângă la maximum
posibil și să nu reprezinte „esența lucrării”.
d. Calitatea utilizării nu trebuie să afecteze dreptul
deținătorului de a se folosi de lucrarea originală.
În cazul oricărui abuz raportat spre comunitatea
YouTube se solicită confirmarea analizei și argumentarea
obiectivă a notificării ilegalității de către proprietarul de
drept. În situația unei dovezi clare de încălcare a
dreptului de autor, materialele acuzate sunt eliminate de
pe internet în conformitate cu politicile de protecție și se
inițiază recuperarea daunelor prin despăgubirea
creatorilor.
Avertismentele și implicit eliminarea videoclipurilor din
mediul online sunt un rezultat al plângerilor înaintate de
proprietarii de drepturi. Avertismentele sunt o formă de
atenționare cu repercusiuni asupra difuzărilor viitoare în
mediul online: „Avertismentele privind drepturile de
autor pot afecta generarea de bani. În plus, dacă un flux
live sau un flux live arhivat este eliminat din cauza unei
încălcări a drepturilor de autor, accesul la fluxurile live
va fi restricționat timp de 90 de zile”.
În situația în care avertismentele sunt repetate, conturile
și canalele asociate conturilor existente sunt desființate și
sunt interzise orice alte tentative de creare a unor canale
noi. Atenționările pot fi transmise pentru lucrări
audiovizuale, înregistrări audio și compoziții muzicale,
articole, partituri, software-uri și lucrări de tip musical.
Se consideră a fi o acțiune abuzivă orice formă de
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broadcast through the Internet:
“All these efforts, and not only, are aimed at
counteracting what Laurence Lessig, the chairman of the
Creative Commons’ leadership committee, calls the
dominant and ever more restrictive permitted culture, a
culture in which any use of a copyrighted material should
be made only upon the explicit owner approval. Lessig
claims that the distribution companies have come to
dominate modern culture by creating, maintaining and
expanding the monopoly on cultural products such as
music and movies for the masses. Creative Commons, he
says, offer an alternative to these restrictions.”
Prior to the emergence of the Creative Commons license,
another set of similar “open publications” protection tools
was used successfully, but the current version is much
more desirable because of its transparency and efficiency.
Thus, 7 million online pages use this type of license at
present.
The fair use of musical materials without the author’s
approval.
In each country there are specific methodologies for
copyright protection in the online environment. Under the
heading of “fair use” or “fair behavior”, some materials
found on the Internet can be used without the permission
of the author.
In order to evaluate an online use as the object of “correct
behavior”, a number of characteristics must be fulfilled at
the same time:
a. The purpose of the use cannot have a
commercial nature. The materials can be used for nonprofit educational situations or for restricted circle
presentations that do not entail any possibility of
generating money.
b. The work type must be real, any fictional
context may be considered an abusive misconduct from
the true rendering of the original.
c. The size of the used fragments is also
important, being desirable to restrict it as much as
possible and it must not represent the “essence of the
work”
d. The quality of its use that should not affect the
holder’s right in relation with the original work.
In case of any abuse reported to the YouTube
community, it is required to confirm the analysis and that
the request is objectively justified and signed by the
original author. In the case of a clear evidence of
copyright violation, the illegal videos will be removed
from the internet in accordance with their protection
policies and the recovery of creators’ damages will be
initiated.
The warnings and the removal of online videos are a
result of complaints sent by the rights owners. Warnings
are a form of juridical notice which may have
repercussions on online broadcasts: “Copyright strikes
can affect monetization. In addition, if a live stream or
archived live stream is removed, due to a copyright
infringement, access to live streams will be restricted for
90 days.”
If warnings are repeated, the accounts and channels
associated with existing accounts will be destroyed and
any other initiatives to create new channels are
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distribuire online a operei de creație protejate chiar dacă
proprietarul a fost menționat, nu s-au generat venituri,
conținuturile au fost în avans cumpărate de pe platforme
iTunes sau de pe CD/DVD.

prohibited. Warnings can be transmitted for audio-visual
works, audio recordings and music compositions, articles,
scores, software and musical works. All forms of online
distribution of protected works is considered an abusive
action, even if the owner’s name is mentioned, no
revenue has been generated, or if the contents were prepurchased on iTunes platforms or on CD / DVD.

Concluzii
Funcția primară pe care se bazează tehnologia
informatică de astăzi este inovația. Factorii de dezvoltare
intelectual-economici nu mai pot ignora rolul crucial pe 6.
care îl are internetul în cercetarea actuală și în
comunicare, cu atât mai mult cu cât acesta influențează
substanțial vânzările de imagine și promovările în toate
domeniile de activitate. Progresul este astăzi dependent
de evoluția digitală, iar protecția inteligenței și
creativității umane este un aspect vital care trebuie să se
implementeze corect, pentru a se putea susține orice
inițiativă care contribuie la dezvoltarea ramurilor
științifice și de cercetare.
Materialul prezentat mai sus și-a propus să sublinieze că
domeniul muzical este cel mai vulnerabil în raport cu
contrafacerea digitală, fiind insuficient pregătit pentru
gradul de expunere pe care îl are față de pirateria
informatică. În România este necesar să se adopte o
poziție ofensivă pentru aplicarea legislațiilor specifice
drepturilor de autor. Limitarea abuzurilor de folosire
ilegală a proprietăților intelectuale și consolidarea
sistemului de protecție sunt aspecte obligatorii care
trebuie să crediteze producerea și difuzarea în bune
condiții a operelor artistice valoroase, reprezentative
pentru țara noastră.

Conclusions
The primary function on which today’s IT is based is
innovation. Intellectual-economic development factors
can no longer ignore the crucial role that the Internet
plays in today’s research and communication, especially
as its substantially influences image sales and promotions
in all activity areas. Today’s progress is totally dependent
on digital evolution, the protection of human intelligence
and creativity being a vital aspect that needs to be
properly implemented to support all initiatives that
contributes to the development of scientific and research
industries.
The article presented above wishes to emphasize that the
music field is one of the domains most vulnerable to
digital abuses, being poorly prepared in relation to the
high level of exposure to cyber piracy. Romania must
adopt an offensive position for the enforcement of the
specific copyright laws. Limiting abuses of illegal use of
intellectual property and strongly consolidating the
protection system are mandatory aspects that must credit
the production and dissemination of valuable
representative artistic works in good conditions.
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