
Ghid pentru 
utilizarea 
instrumentelor 
dedicate 
domeniului public

Ce este Creative Commons?
Creative Commons este o asociaţie non-guvernamentală 
globală dedicată susţinerii unui Internet liber și accesibil, 
îmbogăţit prin cunoaștere liberă și resurse creative pentru ca 
oameni de peste tot din lume să le poată folosi, distribui și 
dezvolta.

Licenţele noastre ușor de folosit asigură o modalitate simplă și 
standardizată de a oferi celor din jur permisiunea de a distribui 
și utiliza creaţiile tale în felul în care tu alegi de la început. 
Licenţele CC îţi permit modificarea cu ușurinţă a condiţiilor 
privind drepturile de autor de la clasicul „toate drepturile 
rezervate” la „unele drepturi rezervate”.

Milioane de oameni folosesc licenţele Creative Commons 
pe unele dintre cele mai cunoscute platforme cu conţinut 
generat de utilizatori. Atunci când folosești o licenţă Creative 
Commons pentru a distribui fotografiile, videoclipurile sau 
blogurile tale, creaţia ta devine parte a unei reţele globale de 
resurse accesibile care include opere ale artiștilor, profesorilor, 
oamenilor de știinţă și guvernelor.

Creative Commons face distribuirea ușoară

CC0 („CC Zero”) este destinat a fi utilizat doar 
de autori sau de cei care deţin drepturile de 

autor și drepturile conexe (inclusiv drepturi asupra bazelor 
de date), în legătură cu opere cărora încă li se aplică acele 
drepturi într-una sau mai multe ţări.

Atunci când CC0 se aplică unei opere, se renunţă la drepturile 
de autor și drepturile conexe la nivel mondial, eliberând opera 
de aceste restricţii legale în cel mai mare grad cu putinţă.

Marca Domeniului Public (MDP) este utilizată 
pentru a eticheta opere care sunt deja 

libere de restricţiile cunoscute ale drepturilor de autor. Spre 
deosebire de CC0, MDP nu schimbă regimul drepturilor de 
autor al unei opere.

MDP poate fi utilizată de oricine și este destinată utilizării 
pentru opere care sunt deja libere de restricţiile cunoscute ale 
drepturilor de autor la nivel mondial.

Care este diferenţa dintre CC0  
și Marca Domeniului Public

Creative Commons renunţă la orice drepturi de autor sau 
drepturi conexe pentru acest ghid prin folosirea CC Zero 
destinat domeniului public. CC0 Dedicat Domeniului Public.



CC0 Dedicat Domeniului Public
Folosește acest instrument universal dacă deţii drepturi de autor 
sau drepturi privind bazele de date și vrei să renunţi global la toate 
drepturile cu privire la opera ta.

Folosind CC0 cu privire la această operă, renunţi, la nivelul  
permis de lege, la toate drepturile de autor și drepturile conexe 
împreună cu orice pretenţii asociate și drepturi litigioase în 
legătură cu opera respectivă. 

Este foarte ușor să aplici CC0 operei tale. Accesează pagina CC0 
(http://creativecommons.org/choose/zero) care te va ghida prin 
tot acest proces. La final, vei primi codul HTML pe care îl poţi 
copia pe site-ul tău.

În felul acesta, îi lași pe ceilalţi să copieze, să modifice, să 
distribuie și să interpreteze opera, inclusiv pentru scopuri 
comerciale, toate acestea fără a fi nevoie să îţi ceară 
permisiunea. 

Operele marcate cu MDP au fost identificate ca fiind libere de 
orice restricţii cunoscute în temeiul legislaţiei privind dreptulile 
de autor, inclusiv cele legate de drepturi conexe. Oricine poate 
copia, modifica, distribui și interpreta acest fel de opere, chiar și 
pentru scopuri comerciale, toate acestea fără a cere permisiunea 
cuiva.

Este foarte ușor să aplici MDP unei opere. Accesează pagina 
MDP (http://creativecommons.org/choose/mark) care te va 
ghida prin tot acest proces. La final, vei primi codul HTML pe 
care îl poţi insera în site-ul tău.

Creative Commons nu recomandă ca acest instrument să fie 
folosit pentru operele care sunt restricţionate prin drepturi de 
autor în una sau mai multe jurisdicţii. Consultă-te cu avocatul 
tău dacă nu ești sigur în ce fel poţi folosi MDP pentru o anumită 
operă.

Marca Domeniului Public
Folosește acest instrument dacă ai identificat o operă care este liberă 
de orice restricţii cunoscute legate de drepturi de autor.

Creaţiile din domeniul public au o valoare foarte mare 
pentru că oricine poate să le modifice, îmbunătăţească 
și refolosească în mod liber, pentru orice scop, fără 
restricţiile drepturilor de autor sau a drepturilor privind 
bazele de date.

De aceea este important pentru creatori să aibă o metodă foarte clară 
și bine pusă la punct din perspectivă legală pentru a-și putea transfera 
opera în domeniul public într-un mod cât mai complet. În același timp 
este important pentru cei care publică și pentru arhive să aibă o metodă 
standardizată prin care să poată identifica operele care sunt deja în 
domeniul public.

Creative Commons susţine două instrumente distincte dedicate domeniului 
public: CC0 Dedicat Domeniului Public și Marca Domeniului Public (MDP).

Licenţele Creative Commons ajută autorii să își gestioneze drepturile de 
autor în condiţiile pe care ei le aleg. Pe de altă parte, CC0 permite autorilor 
și celor care deţin drepturi de autor să își transfere opera domeniului 
public global. MDP facilitează catalogarea și descoperirea creaţiilor care nu 
au restricţii privind drepturile de autor.

Unde se încadrează instrumentele dedicate domeniului public în zona 
drepturilor de autor
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