
 

Monitorizarea și analiza  
platformelor de comunicare socială 
în legătură cu încălcarea drepturilor 
de proprietate intelectuală 



Monitorizarea și analiza platformelor de comunicare socială  
în legătură cu Raportul privind încălcarea  
drepturilor de proprietate intelectuală 
 
 

2 

Rezumat 

 

 

Dezvoltarea comerțului electronic a fost bine documentată, însă nu este clar modul în 

care evoluția diferitelor tehnologii și a obiceiurilor de consum a afectat încălcarea 

drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) pe internet și, în special, pe platformele de 

comunicare socială. În acest context, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate 

Intelectuală (EUIPO) a decis să realizeze un studiu pentru a înțelege mai bine volumul 

și frecvența încălcărilor DPI pe platformele de comunicare socială (1). Acest studiu a 

fost organizat în jurul a trei teme de interes pentru a înțelege mai bine activitățile și 

tendințele actuale legate de produsele fizice contrafăcute și de pirateria conținutului 

digital. 

 

Prima parte a studiului urmărește să ofere o imagine de ansamblu asupra modului în 

care sunt utilizate platformele de comunicare socială pentru posibile activități de 

încălcare a DPI sau pentru încurajarea acestora; a doua parte evaluează prezența 

relativă pe platformele de comunicare socială a încălcărilor DPI în cazul produselor 

fizice și al conținutului digital în comparație cu produsele autentice sau cu conținutul 

digital legal protejat prin drepturi de autor; iar a treia parte are scopul de a identifica 

indicatori-cheie pentru a recunoaște mai bine modelele de afaceri asociate încălcării 

DPI pe platformele de comunicare socială. 

 

Domeniul de aplicare al analizei a fost realizat prin extragerea de date de pe patru 

platforme de comunicare socială (Facebook, Twitter, Instagram și Reddit) din șase țări 

europene: Germania, Spania, Franța, Italia, Polonia și Suedia, deși trasabilitatea 

conversațiilor de pe canalele de comunicare socială selectate pentru studiu nu a fost 

întotdeauna posibilă. În vederea atenuării acestei limitări, au fost utilizate criterii 

lingvistice pentru a aloca conversații țărilor vizate. În consecință, la cele șase limbi ale 

Uniunii Europene (UE) avute în vedere pentru studiu (franceză, germană, italiană, 

polonă, spaniolă, suedeză) a fost adăugată limba engleză, deoarece este utilizată pe 

scară largă pe platformele de comunicare socială de persoane care nu sunt vorbitori 

nativi. 

 

                                                
(1) Astfel cum s-a evidențiat în Raportul de sinteză pe 2020 privind încălcarea drepturilor de proprietate 
intelectuală al EUIPO, publicat în iunie 2020. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement
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În cadrul studiului s-a utilizat o metodologie bazată pe analiza informațiilor sociale 

(SIA), o analiză cantitativă și alta calitativă. La identificarea conversațiilor legate de 

încălcarea DPI în cazul produselor fizice și al conținutului digital, una dintre limitările 

studiului a fost lipsa dreptului de acces la anumite conversații pe rețelele sociale. În 

consecință, studiul a vizat doar conversațiile publice. Un alt aspect evidențiat în studiu 

a fost dificultatea de a face distincția între conținutul legal și cel ilegal. În cele din urmă, 

rezultatele prezentate în acest raport reprezintă, bineînțeles, un eșantion restrâns, iar 

analizele pot aduce date numai în cazul celor șase țări, șapte limbi și al celor patru 

canale de comunicare socială incluse. Cu toate acestea, datorită acestei varietăți de 

surse și spectrului larg de date, concluziile desprinse pot fi considerate ca având o 

relevanță mai mare. De asemenea, importanța acestui raport în ceea ce privește 

comportamentele identificate pe platformele de comunicare socială poate fi considerată 

o indicație a unor obiceiuri mai răspândite care sunt în prezent predominante pe 

platformele de comunicare socială în ceea ce privește încălcarea PI. 

 

 

Utilizarea platformelor de comunicare socială pentru activități de încălcare a DPI 

sau pentru încurajarea acestora 

 

În total, 3,9 milioane de conversații legate de categoriile și mărcile alese să reprezinte 

produse fizice au fost extrase pentru studiu utilizând SIA. Dintre aceste categorii de 

produse fizice, jucăriile, parfumurile și cosmeticele au făcut obiectul celui mai mare 

volum de conversații. În ceea ce privește conținutul digital, cel mai mare volum de 

conversații s-a înregistrat în cazul filmelor, muzicii și al jocurilor video. 

 

A fost identificată drept conversație legată de încălcarea DPI orice conversație privind 

o încălcare a unui DPI. Studiul a evidențiat că 11 % dintre conversațiile privind 

produsele fizice ar putea fi legate de contrafacere, iar 35 % dintre conversațiile privind 

conținutul digital ar putea fi legate de piraterie. Deși analiza cantitativă a fost realizată 

cu atenție, studiul a evidențiat dificultatea de a identifica cu certitudine încălcarea DPI. 

 

La examinarea categoriilor în care a existat cel mai mare număr de cazuri de încălcare 

a DPI, îmbrăcămintea, încălțămintea și bijuteriile au figurat toate în primele trei produse 

fizice. În ceea ce privește conținutul digital, cel mai mare număr de încălcări s-a 

înregistrat în cazul cărților electronice, emisiunilor TV și al muzicii. Pe baza acestor 
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dovezi, s-a ajuns la concluzia clară că, împreună, aceste produse au făcut obiectul 

celui mai mare volum de conversații identificate ca fiind posibil legate de încălcarea PI. 

 

 

Prezența relativă, pe platformele de comunicare socială, a conversațiilor legate 

de produsele contrafăcute și de conținutul piratat în comparație cu produsele 

autentice sau cu conținutul digital legal 

 

A doua parte a studiului, bazată pe analiza a trei aspecte diferite: platforme, limbi și 

termene, a identificat anumite tendințe în activitățile de încălcare a DPI și eforturile de 

încurajare a acestora. 

 

În ceea ce privește încălcarea DPI în cazul produselor fizice, studiul a arătat că 

Instagram era rețeaua socială cu cel mai mare volum total de conversații. La nivel de 

categorie de produse, Instagram a fost, de asemenea, principala platformă pentru 

conversații despre ceasuri de mână, jucării, parfumuri și produse cosmetice, bijuterii și 

încălțăminte. S-a constatat că Twitter a avut cel mai mare volum de conversații despre 

îmbrăcăminte și jucării, iar Reddit a fost utilizat cel mai frecvent pentru conversații 

despre produse farmaceutice și articole de acoperit capul. În schimb, Facebook (2) a 

înregistrat un volum mai mic de conversații, fapt explicabil printr-o abordare eficientă 

din partea platformei în ceea ce privește identificarea și ștergerea conținutului care 

încalcă DPI (3). Totuși, acest lucru nu poate fi susținut de dovezile din raport și, de fapt, 

este posibil ca numărul scăzut de conversații înregistrate de Facebook să se datoreze 

unor conversații legate de încălcarea DPI care au avut loc mai curând în privat decât în 

public. Deși toate platformele au o funcție de mesagerie directă, preponderența 

grupurilor private pare să fie un fenomen specific Facebook. Întrucât acest studiu a 

abordat numai conversațiile publice, această ipoteză nu a putut fi confirmată, dar ar 

trebui luată în considerare când se observă numărul relativ mic de conversații 

suspectate de încălcări ale DPI identificate pe Facebook prin SIA. 

 

                                                
(2) Grupurile private Facebook nu au fost incluse în acest studiu. 
(3) Printre măsurile luate de Facebook pentru combaterea încălcării DPI se numără un „program global de 
notificare și de retragere, o politică solidă împotriva persoanelor care încalcă normele în mod repetat și 
alte măsuri specializate mai stricte decât notificarea și retragerea.” – Raportul de transparență al 
Facebook. 

https://transparency.facebook.com/intellectual-property
https://transparency.facebook.com/intellectual-property
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În cazul încălcării DPI asociate conținutului digital a apărut un tipar diferit. Reddit a 

devenit deosebit de importantă pentru conversațiile legate de filme și emisiuni TV, în 

timp ce Twitter a fost preferată pentru conversații legate de muzică și cărți electronice. 

 

În ceea ce privește parametrul limbii utilizate, în prima parte a studiului s-a evidențiat 

că limba engleză este predominantă și că unele limbi, cum ar fi polona și suedeza, sunt 

rar utilizate. Cu toate acestea, s-a observat că pe Instagram a fost identificat un volum 

mare de conversații în limbile franceză, germană, italiană și spaniolă cu privire la 

produse fizice, exceptând conversațiile legate de produsele farmaceutice, care au avut 

loc mai frecvent pe Twitter. 

 

Întrucât studiul s-a întins pe o perioadă de șase luni (aprilie-septembrie 2020) și a fost 

realizat în timpul pandemiei de COVID-19, s-a observat că măsurile de izolare au 

influențat parțial rezultatele obținute. Pentru a pune rezultatele în context, volumul total 

al conversațiilor legate de DPI a fost comparat, în paralel, cu tiparul general al 

conversațiilor DPI înregistrate în ultimii trei ani (iunie 2017-iulie 2020). Acest lucru a 

evidențiat că, în cazul produselor fizice, categoria produselor farmaceutice a înregistrat 

o creștere semnificativă a conversațiilor, iar categoria articolelor de îmbrăcăminte a 

atins un nivel maxim spre sfârșitul perioadei de izolare. În schimb, tendința conținutului 

digital a indicat o creștere progresivă a conversațiilor care ar putea fi interpretată drept 

un efect al curbei de învățare, pe măsură ce utilizatorii au devenit mai familiarizați cu 

consumul legal și ilegal de conținut digital. 

 

 

Modele de afaceri care încalcă drepturile de proprietate intelectuală utilizate pe 

platformele de comunicare socială 

 

Modelarea subiectelor și analiza calitativă efectuate pentru a identifica posibilele 

modele de afaceri care încalcă DPI au evidențiat că este foarte dificil să se găsească 

un tipar în ceea ce privește încălcarea DPI pe platformele de comunicare socială. 

Următoarele observații ar putea explica acest lucru. 

 

• În cazul unui produs fizic, analiza a arătat că conversațiile legate de încălcarea 

DPI au vizat în principal promoțiile și activitățile comerciale. Furnizorii de produse 

contrafăcute au copiat modele de afaceri dovedite și de succes deja utilizate de 

mărcile legale. 
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• În conversațiile colectate, pirateria conținutului digital a avut la bază intenția 

utilizatorilor de a accesa conținut piratat. Într-adevăr, toate conversațiile au avut 

ca scop găsirea unor modalități de accesare ilegală a conținutului. În consecință, 

furnizorii de conținuturi digitale piratate și-au asumat un rol pasiv, bazându-se pe 

utilizatori să disemineze informațiile și să atragă noi utilizatori către conținutul lor. 

 

Deși în acest studiu nu au putut fi stabilite modele de afaceri asociate încălcării DPI, 

analiza a dus la definirea a ceea ce se poate numi o abordare de tip „pachet de indicii” 

care să ajute la identificarea conversațiilor legate de încălcarea DPI atât în cazul 

produselor fizice, cât și în cazul conținutului digital. O abordare mai fiabilă a detectării 

ar fi facilitată și de utilizarea unor modele de învățare automată, care ar putea oferi 

previziuni și recomandări. 

 

Studiul demonstrează că platformele de comunicare socială sunt instrumente pentru 

încălcarea repetată a DPI, atât în cazul produselor fizice, cât și în cazul conținutului 

digital. În plus, identificarea acestui tip de conținut este complexă din cauza diferitelor 

abordări în continuă schimbare utilizate de furnizorii de produse contrafăcute sau de 

conținut piratat, care sunt larg răspândite pe mai multe platforme, în mai multe limbi și 

pe mai multe tipuri de conținut. 


