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REZUMAT 
Cetățenii europeni și proprietatea intelectuală: percepție, conștientizare și comportament 

 

În 2013, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală a comandat studiul intitulat Cetățenii 
europeni și proprietatea intelectuală: percepție, conștientizare și comportament, pentru a explora 
atitudinile europenilor față de PI, gradul în care europenii respectă aceste drepturi și conceptul în 
ansamblu. Acest studiu, care a fost realizat în 2016, oferă o analiză actualizată și face o comparație cu 
rezultatele studiului din 2013, pe baza unui sondaj cantitativ nou și a unei reexaminări a literaturii de 
specialitate. Studiul vizează populația naționalităților statelor membre ale UE și rezidenții din cele 28 de 
state membre cu vârsta de 15 ani sau mai mare. În total, au fost luate 26 555 de interviuri. 

Optzeci la sută din conținutul chestionarului a fost similar cu cel folosit în cadrul studiului din 2013, 
pentru a putea face comparații cu rezultatele studiului din anul 2013 și, astfel, pentru a putea identifica 
tendințele. Au fost introduse întrebări noi pentru a facilita explorarea în continuare a perspectivelor pe 
care sondajul din 2013 le-a relevat și pentru a urmări evoluția acestora.  
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CONȘTIENTIZAREA ȘI ATITUDINEA EUROPENILOR FAȚĂ 
DE PI 

Cetățenii europeni și proprietatea intelectuală: percepție, conștientizare și comportament 

 

ÎNȚELEGEREA SUBIECTIVĂ GENERALĂ A PI CREȘTE; TOTUȘI, 
ACEASTA SCADE ÎN RÂNDUL GENERAȚIEI TINERE 
 

Înțelegerea subiectivă generală a PI a crescut comparativ cu cea înregistrată în 2013, totuși, această 
creștere generală ascunde unele discrepanțe. În timp ce procentul europenilor chestionați care au 
afirmat că au o înțelegere „relativ bună” a PI a crescut cu 10 puncte, se pare că există o reducere a 
nivelului de înțelegere, întrucât procentul respondenților cu o înțelegere „foarte bună” a scăzut.	

Notă: (+ xx) (– xx) (=) indică modul în care au evoluat rezultatele din 2013. 

 

 

 

Trebuie menționat faptul că înțelegerea „bună” totală a crescut față de 2013 în rândul participanților cu 
vârste cuprinse între 25 și 54 de ani (+ 5 puncte) și se menține constantă în rândul respondenților cu 
vârsta de 55 de ani sau mai mare. Cu toate acestea, în rândul celor mai tineri respondenți, tabloul este 
diferit. La fel ca în 2013, generația cea mai tânără raportează cel mai mic nivel al înțelegerii „bune” 
comparativ cu alte grupe de vârstă, iar acest nivel de înțelegere este în scădere: 64 % din europenii 
chestionați cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani raportează o înțelegere generală bună a PI, 
comparativ cu 68 % în 2013. 

 

 

 

23%

52%

13%

8%4%

Foarte modestă  
 

Foarte bună 

Destul de bună 

Destul de modestă 
 

Total „Bună” 
75% 

Nu știu/Nu se aplică 
 

(+2) 
(+10) 

(-8) 

Subtotal răspunsuri pozitive  
(foarte bună + destul de bună) 
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RECUNOAȘTEREA ROLULUI PI ÎN PROTEJAREA DREPTURILOR 
INVENTATORILOR, ALE CREATORILOR ȘI ALE ARTIȘTILOR ESTE ÎN 
CREȘTERE 
 

Importanța protejării PI este tot mai mult recunoscută, întrucât majoritatea respondenților consideră că 
este important ca inventatorii, creatorii și artiștii să își poată proteja drepturile și să fie remunerați pentru 
munca lor. Această convingere relevă un atașament față de principii și recunoașterea beneficiilor 
protejării DPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAREA MAJORITATE A EUROPENILOR RECUNOSC PI CA PILON AL 
STABILITĂȚII ECONOMICE, CHIAR DACĂ CU UNELE LIMITĂRI 
 

Procentul respondenților care echivalează protejarea PI cu menținerea stabilității economice se menține 
la 67 %. În plus, două treimi din respondenți recunosc rolul societăților care utilizează PI în mod intensiv 
în crearea de locuri de muncă, deși procentul scade ușor comparativ cu anul 2013. Cu toate acestea, 
jumătate din europenii chestionați consideră că protejarea strictă a PI poate diminua inovarea, iar peste 
jumătate din aceștia consideră că principiile PI nu sunt adaptate la internet 1. 

 

 

Sunt de acord că  
dacă nu ar mai exista protejarea 

PI s-ar produce un haos 
economic 

Sunt de acord că  
întreprinderile care creează un 
număr mare de drepturi de PI 

contribuie într-o măsură mult 
mare decât alte întreprinderi la 
crearea de locuri de muncă 
sau la creșterea economică 

 

N
O
U

 

Sunt de acord că 
protejarea strictă a PI 
poate limita inovarea 

N
O
U

 

Sunt de acord că 
principiile PI nu sunt 
adaptate la internet 

  

 

 

																																																																				
1 Aceste două aspecte nu au fost analizate în raportul din 2013. 

82% 15%

Acord total 
 

Este important ca inventatorii, creatorii și 
artiștii interpreți să își poată proteja 

drepturile și să fie remunerați pentru 
munca lor 

 

Acord total 
 

(+1) 

(+5) 97%	

Mai degrabă de 
acord 
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La fel ca în 2013, opinia care asociază absența normelor PI cu haosul economic este cea mai 
răspândită la grupele de vârstă cea mai mică și cea mai mare: 73 % din respondenții cu vârsta cuprinsă 
între 15 și 24 de ani și 70 % din respondenții cu vârsta de 55 de ani sau mai mare împărtășesc această 
convingere. În mod interesant și în concordanță cu studiul din 2013, europenii cei mai educați sunt mai 
puțin convinși de acest impact (63 %), iar nivelul de înțelegere a PI nu joacă niciun rol în această 
convingere. 

Opinia potrivit căreia PI limitează inovarea pare să fie mai răspândită în rândul celor mai tineri europeni 
chestionați: 6 din 10 respondenți cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani sunt de acord cu această 
afirmație (59 % față de media UE de 50 %). Această convingere este frecventă și în rândul 
cumpărătorilor de produse contrafăcute și al persoanelor care efectuează descărcări și streaming din 
surse ilegale, 57 % din persoanele care fac parte din acest grup fiind de acord cu această afirmație. 

 

PI ESTE ÎN CONTINUARE UN CONCEPT FOARTE ABSTRACT PENTRU 
CETĂȚENI, APROAPE JUMĂTATE DIN ACEȘTIA CONSIDERÂND CĂ 
„ELITELE” BENEFICIAZĂ CEL MAI MULT DE PE URMA PROTEJĂRII PI 
 

PI este în continuare un concept foarte abstract pentru cetățeni, întrucât există o tendință constantă de 
a asocia protejarea PI cu „elita”, cum ar fi companiile mari și artiștii celebri. Peste 4 din 10 europeni 
chestionați consideră că aceste grupuri beneficiază cel mai mult de pe urma PI. În același timp, 
respondenții consideră că consumatorii asemenea lor beneficiază într-o măsură mult mai mică. Această 
tendință s-a înregistrat și în anul 2013. 

 

Întreprinderi mari: 24% (-1) 

Artiști interpreți celebri: 20% (+3) 

Consumatori ca dumneavoastră: 5% (+1) 

Întreprinderi mici și mijlocii: 3% (=) 

Companii mari + Artiști celebri 44%  
 

Deși, în general, rezultatele obținute în anii 2013 și 2016 sunt similare, există totuși o modificare în 
ceea ce privește considerarea grupelor de vârstă. În 2013, convingerea că marile companii și artiștii 
celebri sunt principalii beneficiari ai PI a fost mai concentrată în rândul europenilor tineri. În 2016, totuși, 
această convingere a cuprins mai multe grupe de vârstă: 40 % din respondenții cu vârsta cuprinsă între 
15 și 24 (– 7 puncte), 47 % din respondenții cu vârsta cuprinsă între 25 și 39 (nemodificată față de 
studiul din 2013), 49 % din respondenții cu vârsta cuprinsă între 40 și 54 de ani (+ 5 puncte), și 40 % 
din respondenții cu vârsta de 55 sau mai mare (+ 4 puncte). 
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CONTRAFACEREA 
Cetățenii europeni și proprietatea intelectuală: percepție, conștientizare și comportament 

 

CUMPĂRAREA DE MARFĂ CONTRAFĂCUTĂ ESTE ÎN CONTINUARE 
CONDAMNATĂ FERM, ÎNSĂ S-A PRODUS O MODIFICARE ÎN CEEA CE 
PRIVEȘTE GRADUL TOT MAI MARE DE ACCEPTARE 
 

Europenii chestionați continuă să considere PI drept o valoare fundamentală, care este strâns legată de 
condamnarea fermă a cumpărării de produse contrafăcute. Șapte din zece europeni chestionați 
consideră că nu există justificare pentru cumpărarea de produse contrafăcute. Această condamnare 
fermă este confirmată și mai departe, întrucât procentul respondenților cu atitudinea cea mai puternică, 
„total în dezacord”, este cuprins între 49 % și 59 % pentru toate declarațiile studiului prezentate mai jos. 

 
 

Cu toate acestea, deși nivelul de condamnare a contrafacerii este ridicat, acceptarea practicii este în 
creștere, în special atunci când motivele pentru cumpărarea produselor contrafăcute sunt prețul și 
disponibilitatea. 

MAJORITATEA RESPONDENȚILOR CONSIDERĂ CĂ MARFA 
CONTRAFĂCUTĂ ADUCE PREJUDICII ECONOMIEI, ÎN TIMP CE 
IMPACTUL PERCEPUT ASUPRA INOVĂRII ESTE MAI SCĂZUT 
 

La fel ca în anul 2013, din cele patru argumente testate (impactul negativ asupra economiei, 
încurajarea traficului ilegal, amenințarea sănătății publice și descurajarea inovării), factorul economic 
continuă să descurajeze cel mai mult cumpărarea de produse contrafăcute, întrucât 78 % (– 3 puncte) 
dintre respondenți consideră că achiziționarea de produse contrafăcute distruge întreprinderile și 
locurile de muncă și doar 20 % nu împărtășesc această opinie. Cu toate acestea, procentul persoanelor 
care nu admit prejudiciile cauzate de contrafacere este în creștere. 

10%

8%

5%

6%

17%

16%

12%

11%

22%

22%

21%

22%

49%

52%

60%

59%

2%

2%

2%

2%

Este acceptabil să cumperi produse contrafăcute 
atunci când prețul produsului original și autentic 

este prea mare

Este acceptabil să cumperi produse contrafăcute 
atunci când produsul original nu este disponibil sau 

nu este disponibil încă în locul în care locuiți

Este acceptabil să cumperi produse contrafăcute 
atunci când calitatea produsului nu contează

Este acceptabil să cumperi produse contrafăcute 
atunci când este vorba despre produse de lux

Acord total Mai degrabă de acord Mai degrabă în dezacord

Dezacord total Nu știu/Nu răspund

(+2) (+1) (+3) (+6) = 

(-2) (-2) (-2) (+6) = 

(+3) (+3) (+1) (-7) = 

(+3) = (+1) (-5) (-1) 
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Impactul negativ al cumpărării de produse contrafăcute asupra inovării este, în general, cel mai puțin 
acceptat argument dintre toate cele patru argumente testate și este chiar mai puțin evident pentru 
europenii care au participat la chestionar în 2016 decât a fost în 2013. Aproape jumătate dintre 
europenii care au participat la chestionar (48 %) nu consideră că achiziționarea de produse 
contrafăcute descurajează inovarea. 

 
 

CUMPĂRAREA DECLARATĂ DE MARFĂ CONTRAFĂCUTĂ ESTE ÎN 
CONTINUARE SCĂZUTĂ, ÎNSĂ ESTE ÎN CREȘTERE, ÎN SPECIAL ÎN 
RÂNDUL GENERAȚIEI TINERE 
 

În general, procentul europenilor chestionați care declară că au cumpărat în mod intenționat produse 
contrafăcute este în continuare scăzut, însă a crescut cu 3 puncte față de anul 2013 (7 % față de 4 %, 
în 2013). În rândul persoanele care recunosc că au cumpărat în mod intenționat produse contrafăcute, 
există o suprareprezentare vizibilă a tinerilor, întrucât în acest tip de comportament s-au implicat 15 % 
din participanții cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani (+ 9 puncte), comparativ cu media europeană 
de 7 % și de doar 4 % din respondenții cu vârsta de 55 de ani sau mai mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Au cumpărat produse contrafăcute în mod intenționat 
 

+ grupa de vârstă 15-24 de ani: 15% (+9) 

+ meseriași: 11% (+6) 

+ grupa de vârstă 25-39 de ani: 9% (+4) 

(+3) 
 

Ceea ce  
înseamnă că… 
15 % din persoanele cu  
vârsta cuprinsă între 15 și  
24 de ani au cumpărat în mod 
intenționat un produs contrafăcut, 
față de 7 % din populația totală a UE 
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CUMPĂRAREA DE MARFĂ CONTRAFĂCUTĂ ÎN URMA INDUCERII ÎN 
EROARE ESTE ÎN CONTINUARE SCĂZUTĂ, ÎNSĂ ESTE ÎN CREȘTERE, 
ÎN SPECIAL PENTRU MESERIAȘI ȘI PENTRU LUCRĂTORII 
INDEPENDENȚI 
 

Numărul persoanelor care au fost induse în eroare pentru a cumpăra marfă contrafăcută a crescut, de 
asemenea, cu 4 puncte (10 % față de 6 % în 2013). 

 

10% 
au cumpărat produse 
contrafăcute ca urmare a 
faptului că au fost induși în 
eroare 

(-4) 

 

 

În timp ce în 2013, generația cea mai tânără a fost cea care a cumpărat cel mai probabil produse 
contrafăcute ca urmare a faptului că a fost indusă în eroare, în acest sondaj, respondenții cu vârsta 
cuprinsă între 25 și 39 de ani care afișează acest comportament sunt într-un procent mai mare. În total, 
12 % din respondenții cu vârsta cuprinsă între 25 și 39 de ani afirmă că au cumpărat produse 
contrafăcute din cauză ca au fost induse în eroare (+6 puncte), în timp ce 11 % din respondenții cu 
vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani admit același comportament (+ 4 puncte). 

Deși există un număr mai mare de europeni chestionați care cumpără marfă contrafăcută, un procent 
semnificativ de (35 %) s-au întrebat, de asemenea, dacă produsul pe care l-au cumpărat a fost original 
sau contrafăcut. 

 

CETĂȚENII CHESTIONAȚI SE GÂNDESC TOT MAI PUȚIN LA 
CUMPĂRAREA DE PRODUSE CONTRAFĂCUTE CA FIIND „O ACHIZIȚIE 
INTELIGENTĂ” SAU „UN ACT DE PROTEST” 
 

În timp ce nivelul de recunoaștere a impactului negativ al cumpărării de produse contrafăcute scade și 
comportamentul de a cumpăra produse contrafăcute crește, gândirea rațională de a cumpăra produse 
contrafăcute pentru a îmbunătăți puterea de cumpărare a unei persoane sau ca act de protest scade, 
de asemenea. 

Din europenii chestionați, 34 % (‒ 4 puncte) consideră cumpărarea de produse contrafăcute drept un 
act de protest, în timp ce 62 % nu împărtășesc această opinie. De asemenea, europenii consideră din 
ce în ce mai puțin că achiziția de produse contrafăcute reprezintă o soluție ingenioasă, întrucât 
procentul europenilor intervievați care consideră cumpărarea de produse contrafăcute drept o achiziție 
inteligentă, de natură să mențină puterea de cumpărare a unei persoane, a scăzut comparativ cu 2013 
(30 %, ‒ 4 puncte). 
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În ceea ce privește considerarea achizițiilor de produse contrafăcute ca modalitate de păstrare a puterii 
de cumpărare și ca mijloc de a protesta împotriva economiei dictate de piață, tinerii și meseriașii sunt 
mai susceptibili de a sprijini aceste idei, tendința menținându-se de la sondajul din 2013. Totuși, deși 
aceste grupuri sunt cel mai mult înclinate să justifice achizițiile de produse contrafăcute pe baza 
ingeniozității și ca formă de protest, se remarcă faptul că gradul de acceptare a acestor două 
argumente scade la ambele grupuri comparativ cu 2013. 

 

CREȘTEREA DISPONIBILITĂȚII PRODUSELOR ACCESIBILE CA PREȚ 
AR OPRI CUMPĂRĂTORII SĂ MAI CUMPERE MĂRFURI 
CONTRAFĂCUTE 
 

Dintre respondenții care recunosc că au cumpărat în mod intenționat marfă contrafăcută, impactul 
acestui comportament asupra economiei UE sau prejudiciile cauzate producătorilor conținutului original 
nu pare să impresioneze în mod semnificativ. Așa cum creșterea acceptabilității contrafacerilor pare să 
fie dictată de preț, același lucru se observă și în ceea ce privește persoanele care au cumpărat în mod 
intenționat un produs contrafăcut în ultimele 12 luni. Disponibilitatea produselor accesibile ca preț 
constituie principalul motiv care ar determina compărătorii de produse contrafăcute să pună capăt 
acestui comportament, înainte de a se confrunta cu o experiență personală neplăcută sau cu riscul de a 
fi sancționați cu o pedeapsă. 
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În ceea ce privește principalul motiv care i-ar face pe europenii chestionați să se oprească din a mai 
cumpăra produse contrafăcute, respondenții cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani se detașează, 
întrucât 72 % din generația mai tânără pun acest comportament pe seama prețului, comparativ cu 58 % 
din respondenții cu vârsta de 55 de ani sau mai mare. În plus, respondenții cei mai educați (65 %), 
bărbații (65 %) și meseriașii (67 %) sunt și cei mai predispuși să menționeze disponibilitatea produselor 
accesibile ca preț ca motiv principal care i-ar determina să se oprească să mai cumpere produse 
contrafăcute. 

 

 

  

7%

8%

13%

28%

28%

33%

33%

41%

63%

Nu știu/Nu se aplică

Nimic nu v-ar face să vă opriți

Prejudiciu de imagine: alte persoane vă vor judeca deoarece 
dețineți sau purtați articole contrafăcute

O mai bună înțelegere a prejudiciilor cauzate de 
comportamentul dumneavoastră producătorilor produselor 

originale

O mai bună înțelegere a prejudiciilor cauzate de 
comportamentul dumneavoastră locurilor de muncă și 

economiei UE

O experiență neplăcută a altor persoane care dețin un produs 
contrafăcut

Riscul de a fi sancționat cu o pedeapsă

O experiență personală neplăcută cu un produs contrafăcut

Disponibilitatea produselor originale accesibile ca preț
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CONȚINUTUL DIGITAL	
Cetățenii europeni și proprietatea intelectuală: percepție, conștientizare și comportament 

 

ACCEPTABILITATEA GENERALĂ A INFRACȚIUNII LEGATE DE 
DREPTURILE DE AUTOR SCADE, DEȘI ACCEPTABILITATEA 
DESCĂRCĂRII/STREAMINGULUI DIN SURSE ILEGALE ATUNCI CÂND 
NU EXISTĂ NICIO ALTERNATIVĂ CREȘTE 
 

 În timp ce acceptabilitatea generală a comportamentului de încălcare a drepturilor de autor este în 
scădere, doar 35 % din respondenți considerând că este acceptabil să obțină ilegal un conținut online 
dacă este destinat utilizării personale (– 7 puncte), nevoile de consum par să treacă tot mai mult peste 
preocupările de ordin juridic, întrucât 31 % (+ 9 puncte) din europenii chestionați declară că obținerea 
conținutului online din surse ilegale este acceptabilă câtă vreme nu există nicio alternativă legală. 

	

 

 

 

Nivelul de acceptabilitate a descărcării ilegale atunci când nu există nicio alternativă legală disponibilă 
scade odată cu vârsta. Cu toate acestea, comparativ cu 2013, se observă o reducere majoră a 
discrepanței dintre generațiile mai tinere și cele mai în vârstă. În 2013, diferența dintre europenii mai 
tineri chestionați și cei mai în vârstă a fost de 31 de puncte, în timp ce, în 2016, această diferență a 
scăzut la doar 19 puncte. Se pare că, întrucât europenii în vârstă accesează tot mai mult conținuturi 
digitale, accesibilitatea acestora în ceea ce privește utilizarea de surse ilegale crește, de asemenea, 
atunci când nu există nicio alternativă disponibilă imediat. 

 

CREȘTEREA PREFERINȚEI PENTRU SURSELE ILEGALE ÎN 
DETRIMENTUL SURSELOR LEGALE 
 

Chiar și printr-o creștere a procentului cetățenilor chestionați care declară că comportamentul ilegal 
poate fi justificat atunci când nu există nicio alternativă legală disponibilă, o majoritate importantă și în 
creștere a europenilor chestionați ar alege oferta legală în detrimentul surselor ilegale. Există o 
preferință clară pentru utilizarea mijloacelor legale de accesare a conținuturilor online atunci când este 
disponibilă o opțiune accesibilă ca preț, întrucât 83 % din europenii chestionați afirmă că preferă să 
obțină conținuturi digitale prin intermediul serviciilor legale/autorizate, și nu prin utilizarea de mijloace 
ilegale. 

Total acord 
 

Este acceptabilă obținerea pe cale ilegală de 
conținut de pe internet atunci când acesta 

este destinat utilizării personale  
 

Este acceptabilă obținerea pe cale ilegală de 
conținut de pe internet atunci când nu există 
nicio alternativă legală disponibilă imediat 
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Doar 8 % din respondenți declară că nu aleg neapărat opțiunea legală chiar dacă ar exista o opțiune 
disponibilă și accesibilă ca preț. Acest procent este mult mai mare în rândul persoanelor care încalcă 
drepturile de autor, 15 % din cumpărătorii de produse contrafăcute și 20 % din persoanele care 
descarcă sau realizează streaming ilegal exprimând această opinie. Această opinie este împărtășită, de 
asemenea, de cei mai tineri europeni chestionați. Dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de 
ani, 13 % ar utiliza în continuare opțiunea ilegală. Totuși, acest procent a scăzut cu 4 puncte față de 
2013 și cu 2 puncte în general. Această scădere este în concordanță cu creșterea utilizării de servicii 
legale de către cei mai tineri europeni. 

 

CREȘTEREA UTILIZĂRII SERVICIILOR LEGALE  
 

Preferința pentru obținerea unui conținut prin mijloace legale este demonstrată printr-un număr tot mai 
mare de europeni chestionați care raportează utilizarea ofertelor legale. În total, 27 % (+ 7 puncte) din 
europenii chestionați au plătit pentru a accesa un conținut digital. 

În ceea ce privește respondenții care afirmă că au plătit pentru a accesa un conținut online, tinerii, 
locuitorii din mediul urban și bărbații par să antreneze această evoluție. 41 % din persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 15 și 24 (+ 8 puncte), 41 % din respondenții cu vârsta cuprinsă între 25 și 39 (+ 12 
puncte), 30 % din respondenții care locuiesc în orașe mari (+ 7 puncte) și 32 % din bărbați (+ 8 puncte) 
au plătit pentru a utiliza un serviciu legal pentru a avea acces la conținutul digital. 

 

 

 

Total acord 
 Atunci când există o opțiune legală accesibilă ca 

preț, prefer să accesez/descarc/realizez 
streaming de conținut prin intermediul unor 

platforme autorizate, și nu să 
accesez/descarc/realizez streaming în mod ilegal 

 

Au plătit pentru a accesa, a descărca sau realiza streaming de conținut 
protejat prin drepturi de autor de la un serviciu legal de pe internet 
(muzică, clipuri video, filme sau seriale TV) 

+ grupa de vârstă 15-24 de ani: 41% (+8) 

+ grupa de vârstă 25-39 de ani: 41% (+8) 

(+8) 

+ respondenți care locuiesc în orașe mari: 30%  (+7) 

+ respondenții cei mai educați (studii finalizate 

după de 20 de ani): 32% (+8) 

Ceea ce  
înseamnă că… 

41 % din persoanele cu  
vârsta cuprinsă între 15 și 24  
de ani au plătit pentru a accesa, a 
descărca sau a realiza streaming de 
conținut protejat prin drepturi de 
autor de la un serviciu legal, față de 
27 % din populația totală a UE 
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În plus, respondenții cei mai educați au, de asemenea, un impact asupra evoluției față de 2013, întrucât 
32 % din acești respondenți (+ 8 puncte) au plătit pentru a accesa conținut prin intermediul unui serviciu 
online legal. 

 

CREȘTEREA PREFERINȚEI ȘI UTILIZĂRII DE SURSE LEGALE NU A 
CONDUS ÎNCĂ LA O SCĂDERE A UTILIZĂRII SURSELOR ILEGALE 
 

O minoritate dintre europenii chestionați, 10 % (+ 1 punct), afirmă că au utilizat în mod intenționat surse 
online ilegale. În timp ce generațiile mai tinere sunt cele mai susceptibile să fi plătit pentru a accesa 
conținuturi, acestea sunt, de asemenea, cele mai susceptibili să fi accesat în mod intenționat surse 
ilegale de conținut, cea mai semnificativă creștere înregistrându-se în rândul respondenților cu vârsta 
cuprinsă între 25 și 39 de ani: 27 % din participanții cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani (+ 1 punct) 
și 18 % din persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 39 de ani (+ 4 puncte). 

 

 

 

 

 

NEVOIA DE CONSUM PARE SĂ PREVALEZE FAȚĂ DE CONSIDERAȚIILE 
LEGALE 
 

Aproximativ o treime (32 %) din europenii chestionați au accesat conținuturi online protejate prin 
drepturi de autor, legal sau ilegal, 22 % din aceștia utilizând doar servicii legale, 5 % utilizând doar 
surse ilegale și 5 % utilizând o varietate de surse legale plătite și ilegale. Acest lucru sugerează că 
respondenții intenționează să treacă de la surse legale la surse ilegale pentru a obține accesul la 
conținuturi. 

 

 

 

 

 
(+1) 

Ceea ce  
înseamnă că… 

27 % din persoanele cu 
vârsta cuprinsă între 15 și 
24 de ani au accesat sau 
au descărcat conținut din 
surse online ilegale față de 
10 % din populația totală  
a UE 
 

Au accesat, au descărcat sau au realizat streaming de conținuturi din surse online 
ilegale în mod intenționat 
 

+ grupa de vârstă 15-24 de ani: 27% (+1) 

+ grupa de vârstă 25-39 de ani: 18% (+4) 

(+1) 

+ respondenți care locuiesc în orașe mari: 13% 

+ respondenții cei mai educați (studii finalizate 
după de 20 de ani): 11% (+1) 
 

(+1) 
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CREȘTE CONFUZIA ÎNTRE CEEA CE REPREZINTĂ O SURSĂ LEGALĂ ȘI 
CE REPREZINTĂ O SURSĂ ILEGALĂ 
 

În timp ce utilizarea surselor legale a crescut, în aceeași măsură a crescut și conștientizarea legalității 
conținutului online; cu toate acestea, se pare că a crescut ambiguitatea în ceea ce reprezintă o ofertă 
legală sau ilegală. Un procent total de 24 % din europenii chestionați au fost întrebați dacă o sursă este 
legală sau nu, fiind înregistrată o creștere de 5 puncte comparativ cu studiul din 2013, și 4 % din 
europenii chestionați afirmă că au făcut cercetări pentru a verifica dacă o sursă este legală sau nu, 
înregistrându-se o creștere de 2 puncte. 

 

24% 
(+5) 

S-au întrebat dacă o sursă de pe care 
se poate descărca muzică sau clipuri 

video este legală sau nu 
 

14% 
(+2) 

Au făcut cercetări pentru a verifica 
dacă o sursă de pe care se poate 

descărca muzică sau clipuri video este 
legală sau nu 

 

 

CALITATEA SUPERIOARĂ A OFERTELOR LEGALE ESTE 
RECUNOSCUTĂ DE MAJORITATEA EUROPENILOR CHESTIONAȚI, ÎNSĂ 
PARE SĂ FIE NECESARĂ O ÎMBUNĂTĂȚIRE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
DIVERSITATEA  
 

Europenii par să aibă o atitudine mai clară în ceea ce privește calitatea unui conținut oferit de serviciile 
legale, întrucât aproximativ 7 din 10 respondenți consideră că un conținut disponibil prin serviciile legale 
este superior celui din surse ilegale. În ceea ce privește perceperea diversității conținuturilor oferite de 
serviciile legale, există încă loc de îmbunătățiri, întrucât 54 % din europenii chestionați consideră că 
serviciile legale oferă un conținut mai diversificat decât cel care poate fi găsit prin soluții ilegale, chiar 
dacă 27 % din respondenți dezaprobă acest lucru.	

au utilizat 
surse legale 
cu plată și 

surse ilegale 
 

au plătit  DOAR pentru 
servicii legale 
 

au utilizat 
DOAR surse 

ilegale 
 

din europeni au 
utilizat surse 

ilegale 
 

din europeni au 
plătit pentru 
surse legale 
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 Acord total 

%		
Au	accesat	conținut	în	

mod	ilegal 

%	 
Nu	au	accesat	conținut	în	

mod	ilegal 

N
O
U

 

 Calitatea conținutului oferit de serviciile 
legale este mai bună decât cea care 

poate fi găsită prin soluții ilegale 

 

70%* 70% 

N
O
U

 

 

Diversitatea conținutului oferit de 
serviciile legale este mai mare decât cea 
a conținutului care poate fi găsit în oferte 

ilegale 

45% 56% 

 

 

 

Convingerea că serviciile legale oferă conținuturi cu o calitate mai bună decât sursele ilegale nu este 
cea mai răspândită în rândul generațiilor tinere, întrucât trei sferturi dintre persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 15 și 24 de ani și între 25 și 39 de ani au exprimat această opinie. Generația cea mai tânără 
consideră, de asemenea, că serviciile legale au un conținut mai divers decât opțiunile ilegale, întrucât 6 
din 10 respondenți cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani declară această convingere, în timp ce puțin 
peste jumătate dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 39 de ani împărtășesc această opinie. 

Opinia conform căreia ofertele legale furnizează conținuturi cu o calitate mai mare este împărtășită atât 
de contravenienți (70 %), cât și de necontravenienți (70 %). În ceea ce privește diversitatea 
conținuturilor, contravenienții sunt cel mai puțin înclinați să considere ofertele legale ca fiind superioare 
surselor ilegale. Un procent total de 45 % din respondenții care au accesat conținuturi ilegale consideră 
că platformele legale au un conținut mai divers, în timp ce 56 % din necontravenienți împărtășesc 
această convingere 2.	
 

DISPONIBILITATEA CONȚINUTURILOR ACCESIBILE  CA PREȚ 
REPREZINTĂ PRINCIPALUL MOTIV CARE AR DETERMINA 
PERSOANELE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR SĂ ÎNCETEZE 
SĂ MAI ACCESEZE CONȚINUTURI PRIN INTERMEDIUL UNOR SURSE 
ILEGALE 
 

Printre respondenții care admit că utilizează surse ilegale pentru a accesa conținuturi online protejate 
prin drepturi de autor, prețul și disponibilitatea prevalează ca factori determinanți evidenți ai acestui tip 
de comportament: 71 % din europenii chestionați menționează „disponibilitatea conținuturilor accesibile 
ca preț din surse legale” ca motiv principal care i-ar determina să nu adopte acest tip de comportament 
ilegal. Disponibilitatea conținuturilor accesibile ca preț din oferte legale constituie motivul principal 
pentru încetarea acestui comportament care este cel mai frecvent menționat de către respondenții din 
următoarele categorii: respondenți cu vârsta cuprinsă între 25 și 39 de ani (74 %), angajați (76 %), 
locuitorii orașelor mari urbanizate (75 %), persoanele cele mai educate (72 %), fapt care este în 
conformitate cu profilul unui utilizator online tipic. 

																																																																				
2 Aceasta este o afirmație nouă pentru Întrebarea nr. 7 din sondajul din 2016. Î7: Pentru fiecare dintre următoarele afirmații privind 
serviciile legale care oferă conținut protejat prin drepturi de autor și drepturi conexe (de exemplu, muzică, filme) pe internet, vă 
rugăm să indicați dacă sunteți total de acord, mai degrabă de acord, mai degrabă în dezacord sau total în dezacord. 

 

 

*La adăugarea persoanelor care au accesat conținuturi în mod ilegal și a persoanelor care nu au accesat conținuturi în mod ilegal, totalul nu 
echivalează cu eșantionul UE general deoarece 3 % din europenii chestionați au preferat să nu răspundă la această întrebare. Este și motivul 
pentru care se observă o diferență între procentul persoanelor care sunt de acord cu afirmația și divizarea apărută între contravenienții și 
necontravenienții declarați 
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5%

5%

28%

29%

36%

37%

43%

71%

Nu știu/Nu se aplică

Nimic nu v-ar face să vă opriți

O mai bună înțelegere a prejudiciilor cauzate de 
comportamentul dumneavoastră locurilor de muncă și 

economiei UE  

O mai bună înțelegere a prejudiciilor cauzate de 
comportamentul dumneavoastră muzicienilor, scriitorilor, 

artiștilor, creatorilor etc. 

O experiență personală neplăcută cu sursele ilegale

O experiență neplăcută a altor persoane cu sursele ilegale

Riscul de a fi sancționat cu o pedeapsă

Disponibilitatea conținutului accesibil ca preț din surse 
legale
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