
IMPORTANȚA 
DREPTURILOR
DE PROPRIETATE 
INTELECTUALĂ ȘI  
IMPACTUL  
ÎNCĂLCĂRII LOR
Drepturile de proprietate intelectuală oferă stimulente și o recompensă 
echitabilă pentru inovație și creativitate, principalele valori ale Europei.

ABORDAREA INFRACȚIUNILOR LEGATE DE PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Infracțiunile legate de PI sunt complexe și evoluează rapid, odată cu teh-
nologia, mediul de afaceri și tendințele globale.

Mediul online aduce cu sine noi oportunități pentru falsificatori și pirați.

Încălcarea drepturilor de autor în mediul online este o problemă majoră. 
Numai serviciile IPTV generează aproape 1 miliard de euro anual pentru 
întreprinderile infracționale din UE.

(sursa: Serviciile IPTV ilegale în Uniunea Europeană, cercetare privind modelele de afaceri care 
încalcă drepturi de proprietate intelectuală online, noiembrie 2019, EUIPO)

Dezvoltarea comerțului electronic și costurile poștale mici au determinat, de 
asemenea, creșterea expedierilor de produse contrafăcute în colete mici și 
prin curier expres.
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2 Infracțiunile legate de PI constituie o chestiune gravă, stabilită la nivel 
internațional, care are legături cu policriminalitatea organizată.

Producția și distribuția de produse contrafăcute au legătură cu grupurile 
infracționale organizate internaționale, precum și cu acte infracționale mai 
ample, inclusiv cu frauda, evaziunea fiscală, infracțiunile informatice și traficul 
de persoane.

(sursa: Raportul de evaluare a amenințării privind contrafacerea și pirateria, iunie 2019, 
Europol-EUIPO)

Noile rute de transport oferă oportunități suplimentare pentru importurile în 
Uniunea Europeană.

Noile tehnologii, cum sunt tehnologia blockchain sau inteligența artificială, oferă 
posibilități importante pentru asigurarea respectării DPI. Combaterea eficientă a 
infracțiunilor legate de PI necesită răspunsuri ferme și coordonate din partea tuturor 
părților interesate relevante, de exemplu responsabilii de elaborarea politicilor, 
autoritățile de aplicare a legii, precum și industria și intermediarii.

https://euipo.europa.eu/ @EU_IPO

EUIPOhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/

01/08/2020



VALOAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ (DPI) ÎN UNIUNEA 
EUROPEANĂ (UE)

IMPACTUL ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

...pentru economie

...pentru cetățeni și consumatori

...pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)

venit mai mare cu 32% pe angajat

97% recunosc importanța DPI

Consumatori

83% preferă accesul legal la conținutul digital online

13% au cumpărat produse contrafăcute în ultimele 12 luni
21% au accesat conținut digital piratat în ultimele 12 luni

9% din IMM-urile europene dețin drepturi de PI înregistrate

+21% prezintă creștere
+10% prezintă creștere mare

Industriile care utilizează DPI la un nivel peste medie reprezintă:

IMM-urile care dețin cel puțin o marcă, un desen sau model sau un brevet au:

La nivelul UE, impactul economic și social al încăl-
cării DPI este major, potrivit celor indicate într-o 
serie de studii ale sectoarelor care sunt deosebit 
de vulnerabile la falsificare (între care cosmetice, 
îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii, produse far-
maceutice, vinuri, pesticide...) 

Cetățenii exprimă un nivel ridicat de sprijin pentru DPI:

45% din  
activitatea economică 
totală (PIB) din UE  
(6,6 mii de miliarde)

96% din produsele UE
exportate către restul 
lumii

În mod direct 29% din totalul 
locurilor de muncă din UE (39% 
dacă adăugăm efectele ocupării 
indirecte a forței de muncă în alte 
sectoare) și oferă salarii cu  47% 
mai mari decât în alte domenii

(sursa: Performanța industriilor care utilizează intens DPI în Uniunea Europeană, septembrie 2019, EUIPO-OEB)

(surse: Tabloul de bord privind PI și tineretul, octombrie 2019, Cetățeanul UE și PI, martie 2017, EUIPO)

(surse: Tendințe în comerțul cu produse contrafăcute și piratate, martie 2019, OCDE-EUIPO; Raport de sinteză privind încălcarea 
DPI, iunie 2019; Studiu calitativ privind riscurile pe care le prezintă produsele contrafăcute pentru consumatori, iunie 2019, 
EUIPO) 

VENIT MAI MARE

IMPORTANȚA DPI

CONȚINUTUL DIGITAL

CONSUMATORI TINERI, „CU VÂRSTA ÎNTRE 15 ȘI 24 DE ANI”

PROBABILITATE SPORITĂ DE CREȘTERE

IMM-URILE DIN UE

(surse: Firmele cu rată mare de creștere și DPI: profilul IMM-urilor cu potențial ridicat din Europa din punctul de vedere 
al DPI, mai 2019, EUIPO-OEB; Tabloul de bord privind PI pentru IMM-uri, octombrie 2019, EUIPO; DPI și performanța 
firmelor în Europa, iunie 2015, EUIPO)

6,8% din importurile UE, sau 121 
miliarde EUR, constau în produse 
contrafăcute.

3,3% din comerțul mondial,  
460 miliarde EUR constau  
în produse contrafăcute. 

Produsele contrafăcute comportă 
riscuri pentru siguranța și sănătatea 
consumatorilor, precum și pentru 
mediu întrucât nu respectă standardele 
de calitate și siguranță. S-a observat 
o creștere a confiscărilor vamale de 
jucării contrafăcute, pesticide și produse 
farmaceutice care vizează boli grave.

6,4% din vânzările totale
se pierd direct anual.

83 miliarde EUR de vânzări pierdute 
anual.

671 000 de locuri de muncă pierdute 
anual.

Administrațiile publice din întreaga 
UE pierd anual peste 15 miliarde 
EUR în impozite și  contribuții sociale.

IMM-uri


