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The Internet has made it easier to find and

obtain ISO and IEC International Standards. 

The purpose of this brochure is to help users and

customers of ISO and IEC International Stan-

dards and their national versions to benefit from

the new opportunities provided by the availability

of standards over the Internet without falling into

the traps of copyright infringement and abuse of

intellectual property.

Failure to respect copyright and intellectual

property may result in breaking the law and in

legal penalties. It may also deprive the

developers of standards of a fair return on their

work and ultimately jeopardize the development

of future standards.

The International Organization for Standardization

(ISO) and the International Electrotechnical

Commission (IEC) and their respective members

support the protection of copyright in both the

paper and electronic worlds. They are committed

to promoting the importance of copyright and to

doing their part to ensure that the integrity of all

types of created works is upheld. At the same

time, they are committed to making sure

standards are implemented as widely as possible

and that users can make the appropriate use of

the standards they need.

In brief

Dreptul de autor, standardele și internetul
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Cu ajutorul platformelor electronice pŁrἪile 
interesate reuἨesc sŁ gŁseascŁ Ἠi sŁ procure 
cu uἨurinἪŁ standardele internaἪionale ISO Ἠi 
IEC.
 
Scopul acestei broἨuri  este de a oferi suport 
utilizatorilor de standarde internaἪionale (ISO Ἠi 
IEC) Ἠi de standarde internaἪionale adoptate ca 
naἪionale pe teritoriul ἪŁrii ´n ceea ce Ἢine de 
oportunitŁἪile oferite de disponibilitatea 
standardelor pe internet, fŁrŁ a cŁdea ´n 
capcanele de ´ncŁlcare a dreptului de autor sau a 
face abuzuri legate de drepturile de proprietate 
intelectualŁ.

Încălcarea dreptului de autor și a drepturilor de 
proprietate intelectualŁ poate duce la ´ncŁlcarea 
prevederilor legale Ἠi aplicarea sancțiunilor 
juridice. De asemenea, aceste ´ncŁlcŁri pot 
contribui la privarea elaboratorilor de standarde 
de un profit echitabil pentru munca lor și, în cele 
din urmă, acestea pot pune în pericol elaborarea 
viitoarelor standarde.

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) 
și Comisia Electrotehnică Internațională (IEC),  
precum și membrii acestora, susἪin protecția 
dreptului de autor asupra standardelor atît în 
format electronic, cît și pe suport de hîrtie. Astfel,  
aceștia se angajează să promoveze importanța 
dreptului de autor Ἠi  sŁ  asigure  faptul  cŁ  
integritatea tuturor tipurilor de documente  este 
menținută. În același timp, ISO,  IEC  Ἠi  membrii  
acestora  își asumă angajamentul de a promova 
aplicarea pe scară largă a standardelor,  precum  
Ἠi  de  a  asigura că părțile interesate utilizează în 
mod corespunzător standardele de care au nevoie.

Copyright, standards
and the internet
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Whether intentionally or unknowingly, a significant

number of standards users are breaking copyright

laws by reproducing and/or redistributing

standards. Contributing to the violation of

copyright results in lost revenue for the

organizations developing and distributing

standards, which not only include ISO and IEC

but also their respective members and authorized

distributors. It also jeopardizes the standards

themselves by putting them at risk of tampering

and/or inadvertent modifications.

ISO and IEC introduced online sales several

years ago in response to client demand for fast

and convenient access to standards.

Unfortunately, ease of access has made illegal

photocopying easier and Internet distribution has

also increased the potential for standards to be

obtained or distributed illegally.

ISO and IEC International Standards are sold in

order to help fund the very process that leads to

their development. ISO and IEC members also

adopt the International Standards as National

Standards and sell these to help fund their own

respective national standardization activities.

Therefore, protection of copyright is, on many

levels, fundamental to the sustainability of the

international standardization system.

Standards and 
copyright
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În mod intenționat sau nu, un număr semnificativ 
de utilizatori de standarde încalcă prevederile 
legale referitoare la dreptul de autor prin 
reproducerea și/sau redistribuirea standardelor. 
Încălcarea dreptului de autor rezultă în scăderea 
veniturilor organismelor ce elaborează sau 
distribuie standarde, nu doar ale ISO și IEC, dar 
și ale membrilor acestora și ale distribuitorilor 
autorizați. De asemenea, acest fapt pune în 
pericol însuși corpul standardelor, prin supunerea 
acestora riscului de a fi modificate intenționat sau 
întîmplător.

Cu cîțiva ani în urmă, ISO și IEC au creat 
platforme online pentru comercializarea 
publicațiilor lor, ca răspuns la solicitările clienților 
de a avea acces la standarde în mod rapid și 
comod. Cu regret, facilitarea accesului la 
standarde a favorizat fotocopierea ilegală, iar 
distribuirea standardelor prin intermediul 
internetului a creat condiții favorabile pentru 
obținerea și distribuirea standardelor în mod 
ilegal.

Standardele internaționale ISO și IEC sunt 
comercializate în scopul finanțării a însuși 
procesului care duce la elaborarea lor. Membrii 
ISO și IEC adoptă standardele internaționale în 
calitate de naționale pe teritoriul țării lor, iar 
ulterior le comercializează pentru a obține 
mijloace financiare necesare propriilor activități de 
standardizare la nivel național. Prin urmare, 
protecția dreptului de autor, la diverse niveluri, 
este fundamentală pentru viabilitatea sistemului 
internațional de standardizare.

Standardele și 
dreptul de autor
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Pentru a înțelege pe deplin importanța și 
necesitatea protejării dreptului de autor, este 
necesar de a  înțelege terminologia și principalele 
concepte.

Deci, ce este dreptul de autor?

Conform definiției din dicționarul Concise Oxford, 
drept de autor reprezintă: „dreptul exclusiv, oferit 
autorului sau cesionarului, pentru un număr 
stabilit de ani, de a publica, difuza, reproduce, 
multiplica sau înregistra un material literar, artistic 
sau muzical, precum și de a autoriza alte părți 
terțe de a întreprinde aceste acțiuni”. Cu alte 
cuvinte,  dreptul de autor protejează proprietatea 
și identitatea autorului creației sau a titularului de 
drept.

Conceptul de „drept de autor” este doar o parte 
componentă a conceptului de „proprietate 
intelectuală”. Organizaţia Mondială pentru 
Proprietate Intelectuală definește proprietatea 
intelectuală ca „orice creație a minții umane”, 
inclusiv: invenții, opere literare și artistice, 
simboluri, denumiri, imagini, desene și modele 
industriale utilizate în comerț.

Încălcarea dreptului de autor are loc atunci cînd 
obiectele de proprietate intelectuală sînt 
reproduse, editate, difuzate, traduse sau adaptate 
fără permisiunea scrisă și expresă a creatorului 
sau a grupului de persoane/persoanei licențiat/
licențiate de a valorifica materialul dat.

The boundaries

One of the reasons why copyright is so difficult to

enforce on the Internet is because there are so

many different ways that the rules can be broken

– knowingly, or by accident. While the music

industry’s copyright battle has put the spotlight on

peer-to-peer sharing technologies, there are

numerous other ways that the integrity of

intellectual property can be compromised. In the

case of standards some of the most common

methods include:

Password abuse – sharing passwords that

have been issued to a single user for use on a

specific site that sells standards.

Illegal distribution of copies of standards –

either by mass e-mailing or circulating paper

photocopies of the purchased standard.

Uploading purchased standards – either

onto a publicly accessible Internet site or onto

an organizational Intranet, making it available

to a wide group of users.
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Drepturile de autor
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To fully grasp the importance of copyright and the

need to protect it, it is essential to understand the

main concepts and terminology:

So what is copyright?

Copyright is defined in the Concise Oxford
Dictionary as: "the exclusive legal right, given to

the originator or his or her assignee for a fixed

number of years, to print publish, perform, film, or

record literary, artistic or musical material, and to

authorize others to do the same". Simply put,

copyright protects the ownership and identity of

the work of its creator.

The concept of copyright is included in a broader

one known as Intellectual Property. The World

Intellectual Property Organization defines

intellectual property as any creation of the mind;

inventions, literary and artistic works, and

symbols, names, images and designs used in

commerce.

Copyright infringement occurs when intellectual

property is reproduced, performed, broadcast,

translated or adapted without the express

permission of the creator or the group/individual

licensed to handle the material in question.

Limitări

Unul din motive pentru care asigurarea protecției 
dreptului de autor în rețeaua Internet este destul 
de dificilă reprezintă existența multor modalități 
de a încălca aceste norme - cu bună știință sau 
întâmplător. În timp ce lupta în domeniul 
drepturilor de autor din industria muzicală pune 
accent pe tehnologiile de partajare de la egal la 
egal (peer-to-peer), există numeroase alte 
modalități prin care integritatea sistemului de 
proprietate intelectuală poate fi compromisă. În 
cazul standardelor, unele dintre cele mai comune 
metode reprezintă:

Abuz de parole de acces – transmiterea unei 
terțe părți a parolei care a fost emisă pentru un 
singur utilizator pentru un anumit site destinat 
comercializării standardelor.

Distribuirea ilegală a copiilor standardelor – 
distribuirea standardelor procurate fie prin email 
către mai mulți destinatari, fie pe suport de 
hîrtie.

Încărcarea standardelor pe platforme online 
fie pe o pagină web accesibilă publicului larg, 
fie în bazele de date ale organizației, fiind puse 
la dispoziția unui număr mare de utilizatori. 

5

Putting copyright 
into context
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Creșterea gradului de conștientizare – cea 
mai simplă și eficientă metodă de minimizare 
a cazurilor de încălcare a dreptului de autor 
utilizată de către comunitățile implicate în 
activitatea de standardizare este asigurarea 
faptului că părțile interesate cunosc 
prevederile privind dreptul de autor și 
consecințele încălcării acestora.

În acest scop, ISO și IEC au decis să 
accentueze și mai mult faptul că standardele 
internaționale elaborate și publicate de ei sunt 
protejate de dreptul de autor,  aplicînd un 
simbol de avertizare vizibil lîngă simbolul 
protecției dreptului de autor.

Asigurarea respectării legii – avînd în 
vedere costurile și timpul necesar pentru a 
urmări în mod activ toți sau cel puțin o parte a 
indivizilor care încalcă dreptul de autor asupra 
standardelor - o strategie aplicată pe scară 
largă nu poate fi elaborată. Cu toate acestea, 
ori de cîte ori sunt identificate astfel de cazuri, 
o serie de măsuri sunt luate în vederea 
informării persoanelor referitor la situația 
creată și explicării posibilelor consecințele, 
precum și în vederea limitării încălcării în 
continuare a dreptului de autor.
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Avînd în vedere că Internetul este o baza imensă de date, în prezent este imposibil de a urmări toate 
persoanele care accesează versiuni ilegale ale standardelor, pe de altă parte, există diverse tehnici 
care s-au dovedit a fi destul de eficiente pentru împiedicarea distribuirii sau reproducerii standardelor 
în mod ilegal.

Digital Rights Management (DRM) – There

are currently a number of different DRM

techniques in use to protect standards from

copyright abuse. Embedding digital

watermarks is one of the techniques chosen

by ISO and IEC and which is explained in the

following pages. Other techniques preventing

files from being altered, shared or copied have

also been implemented by ISO and/or IEC

members in the context of specific offerings

like pay-per-view or subscriptions services.  

Creating incentives and proposing further

options to exploit the content of standards

to abide by copyright – Making the

legitimate versions of standards more

desirable and useful than copies is a method

being employed by a number of distributors of

International and National Standards. ISO and

IEC and their respective members are offering

many different options to companies and

standards users to legally use the content of

standards. Examples are given in the

following pages.

Măsuri provizorii şi de asigurare
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Raising awareness – the simplest and most

effective method being used by the standards

community to minimize copyright abuse of

standards is to ensure that stakeholders know

the facts about copyright and understand the

consequences of copyright infringement.

To that end, ISO and IEC have recently

decided to better highlight the fact that the

International Standards which they publish are

copyrighted by putting a visible warning sign

next to the usual copyright notice. 

Enforcing the law – Given the cost and time

necessary to actively track down all, or even a

portion of the individuals abusing standards

copyright, a full-scale enforcement strategy is

unrealistic. However, wherever cases are

identified, a number of steps are being taken

to inform the individual of the situation, to

communicate any related consequences and

to limit further abuse. 
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The sheer size of the Internet makes it virtually impossible to track down everyone who is accessing

illegal versions of standards, but a number of different techniques have proven effective in deterring

illegal sharing or reproduction of standards. ISO and IEC and their respective members are:

Managementul drepturilor digitale – În 
prezent, există diferite tehnici de management 
al drepturilor digitale pentru protecția dreptului 
de autor asupra standardelor. Integrarea 
filigranelor digitale este una dintre tehnicile 
alese de ISO și IEC, care este explicată în 
paginile următoare. De asemenea, alte tehnici 
de prevenire a acțiunilor de modificare, 
copiere sau distribuire a standardelor sunt 
implementate de către membrii ISO și/sau 
IEC, cum ar fi: vizualizarea unică a 
standardelor, servicii de abonare etc.

Oferirea unor stimulente și propunerea unor 
opțiuni de exploatare a conținutului 
standardelor fără a încălca dreptul de autor – 
crearea unor condiții care vor stimula alegerea 
variantelor legitime ale standardelor în schimbul 
copiilor acestora – reprezintă o metodă 
implementată de mai multe organisme care 
difuzează standarde naționale și internaționale. Atît 
ISO și IEC, cît și membrii acestora oferă mai multe 
opțiuni pentru companii și utilizatorii de standarde 
să folosească în mod legal conținutul standardelor. 
În paginile următoare sunt prezentate exemple.           

Prevention measures
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Embedding digital watermarks that include

identification information is a non-intrusive

technique which has been chosen by ISO and

IEC to protect the copyright on ISO and IEC

International Standards. Digital watermarks may

also be found on electronic versions of national

adoptions of ISO or IEC standards.

The watermark is added to a document to identify

the rightful licensee. In the case of downloaded

standards in particular, using a watermark is 

a means of personalizing each standard

downloaded. The watermark typically displays the

name of the customer and his company, and the

download date on each page of the standard. It

shows that the named customer is the rightful

licensee of that standard (see example opposite). 

Watermarks
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Încorporarea filigranelor digitale ce includ 
informații de identificare reprezintă o tehnică non-
intruzivă care a fost aleasă de către ISO și IEC 
pentru a asigura protecția drepturilor de autor 
asupra standardelor internaționale ISO și IEC. De 
asemenea, filigranele digitale pot fi aplicate pe 
standardele naționale care adoptă standarde 
internaționale ISO și IEC.

Filigranele sunt aplicate pe documente în vederea 
identificării licenței privind dreptul de autor. În 
cazul standardelor descărcate în particular, 
utilizarea filigranelor este o metodă de a 
personaliza fiecare standard descărcat. De 
obicei, filigranul afișează numele clientului și a 
companiei acestuia, precum și data la care a fost 
descărcat standardul. Aceasta demonstrează 
faptul că clientul este licențiatul căruia i-a fost 
transmis dreptul de autor asupra standardului.
 

Filigrane
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ISO, IEC și membrii acestora oferă mai multe 
opțiuni companiilor și utilizatorilor de standarde 
cînd aceștia au nevoie să extindă utilizarea 
conținutului standardelor. Printre acestea pot fi 
enumerate:

Efectuarea copiilor electronice 
suplimentare – prin extinderea prevederilor 
licenței originale a clienților, clienții pot efectua 
copii în mod legal în vederea valorificării 
acestora de către alte părți.

Imprimarea mai multor copii dintr-un 
singur fișier electronic – clienții care doresc 
să aibă copii suplimentare ale standardelor pe 
suport de hîrtie, spre exemplu pentru 
distribuirea acestora în cadrul reuniunilor, pot 
achita taxe suplimentare.

 Extragerea unor părți din standarde pentru 
includerea acestora în documentația internă 
a companiei, manuale sau ghiduri ale 
utilizatorului – ISO și IEC încurajează inițiativa 
de a include prevederile standardelor în 
documentația internă a companiilor. În funcție 
de volumul informației extrase, permisiunea 
poate fi acordată de la caz la caz.

Cum să obțineți dreptul de utilizare a 
standardului în modul în care aveți nevoie?

Including parts of a standard in books or

software applications – Citing standards or

including extracts is encouraged as long as

acknowledgements and any necessary royalty

arrangements are concluded.  

Storing electronic copies of standards on

the company Intranet for internal use and

sharing between employees – ISO and IEC

offer solutions for the networking of their

standards on company Intranets that offer cost-

effective and user-friendly access rights.

To find out how to obtain any additional rights or if

you have any questions relating to copyright,

please contact ISO or the IEC, or their respective

members at the addresses indicated at the end of

the brochure. 

Un număr limitat de drepturi sunt transmise consumatorilor atunci cînd aceștia achiziționează 
standarde. În cazul în care standardele sunt achiziționate în format electronic de pe o platformă      
on-line, aceste drepturi sunt descrise într-un contract de licență, pe care consumatorii sunt obligați să-
l citească și să-l accepte înainte de a li se oferi dreptul de a descărca standardul. De regulă, clientul 
are posibilitatea de a imprima doar un singur exemplar și nu are dreptul să facă copii, să reproducă o 
parte din standard sau să transmită fișierul în format electronic altui utilizator.
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ISO and IEC and their respective members are

offering many different options to companies and

standards users when they need to legally make

more extensive use of the content of standards.

These include: 

Making additional electronic copies – By

granting extensions to the customer’s original

license, the customer can make legal copies

for use by additionally defined users. 

Printing multiple copies from one electron-

ic file – Customers wanting to have supple-

mentary paper copies of the standards, for

example for distribution at meetings, can pay

simple additional fees.

Extracting parts of a standard for inclusion

in the company's internal documentation,

user’s guide or manuals – ISO and IEC

encourage the use and adoption of their

standards in company documentation.

Depending on the scale of the extract,

permission can be granted on a case-by-case

basis.

How to acquire the rights 
to use standards the way 
you need

Includerea unor părți din standarde în cărți 
sau aplicații software – citarea unor părți din 
standarde sau includerea unor părți ale acestuia 
este încurajată atît timp cît aranjamentele privind 
plățile de royalty au fost încheiate. 

Stocarea copiilor electronice ale 
standardelor pe Intranet-ul companiei 
pentru uz intern și schimb de informații 
între angajați – ISO și IEC oferă soluții de 
difuzare a standardelor sale în rețeaua Intranet 
a companiilor, care oferă drepturi de acces 
rentabile și ușor de utilizat.

Pentru a afla cum puteți beneficia de alte 
drepturi suplimentare sau dacă aveți careva 
întrebări legate de dreptul de autor, vă rugăm 
să contactați ISO, IEC sau membrii acestora la 
adresele indicate la sfîrșitul broșurii.

A limited number of rights are given to customers when they purchase a standard. When a standard

is ordered in electronic format from an online store, these rights are described in a license agreement

which the customer has to read and accept before being authorized to download the requested

document. Typically, the customer is allowed to print one copy only and is not authorized to make

copies or transfer the electronic file which he or she has purchased, or reproduce parts of it.
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Mai multe informații

Mai multe informații despre aspectele legate de dreptul de autor, precum și despre Organizația 
Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) pot fi accesate pe site-ul oficial al OMPI (www.wipo.int). 
Agențiile naționale de proprietate intelectuală de asemenea pot oferi informații referitoare la legislația 
națională privind dreptul de autor.

Despre ISO
ISO (Organizația Internațională de Standardizare) 
este o rețea globală formată din 156 organisme 
naționale de standardizare din țări din toate 
regiunile lumii: mari și mici, industrializate și în curs 
de dezvoltare. În prezent ISO pune la dispoziția 
părților interesate cca 16500 standarde pentru 
mediul de afaceri, autorități guvernamentale și 
întreaga societate. Standardele ISO acoperă toate 
cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: 
economică, socială și de mediu. 

Standardele ISO furnizează soluții ce oferă 
posibilitatea obținerii unor beneficii pentru aproape 
toate domeniile de activitate, inclusiv: industria 
agricolă, sectorul construcțiilor, ingineria mecanică, 
domeniul transporturilor, industria echipamentelor 
medicale, sectorul tehnologiilor informaționale și 
comunicațiilor, industria energetică, sectorul 
serviciilor, managementul calității, evaluarea 
conformității și protecția mediului ambiant. 

Despre IEC

Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) 
este o organizație internațională care își are 
sediul în or. Geneva, Elveția, fiind lider la nivel 
mondial care elaborează și publică standarde 
internaționale pentru toate tehnologiile 
electrice și electronice, precum și pentru 
produse conexe, adică – standarde în 
domeniul electrotehnic. Standardele IEC 
acoperă o gamă largă de domenii tehnologice, 
începînd cu generarea de energie, transport și 
distribuție și pînă la electrocasnice și 
echipamente de birou, semiconductori, fibre 
optice, baterii, ecrane plate și energie solară; 
dacă menționăm doar cîteva. De fiecare dată 
cînd facem referire la energia electrică sau 
aparatele electronice – facem referire și la 
angajamentul IEC de a promova siguranța și 
performanța, protecția mediului ambiant, 
eficiența energiei electrice și energiile 
regenerabile.

Contact

For information related to copyright and ISO International Standards, 
please contact: 

ISO

1, ch. de la Voie-Creuse
Case postale 56

CH-1211 Geneva 20

Tel: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 733 34 30

Email: copyright@iso.org
Web: www.iso.org 

For information related to IEC International Standards, 
please contact: 

INTERNATIONAL

ELECTROTECHNICAL

COMMISSION

IEC Central Office
3, rue de Varembé

CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: +41 22 919 02 11

Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

Credits

The text of this brochure has been adapted from the publication "Navigating Copyright in a Digital World"

with the kind permission of the Standards Council of Canada, the ISO member body for Canada, and the

Canadian National Committee of the IEC.
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More information

You will find more information about copyright issues in general on the World Intellectual Property

Organization (WIPO) Web site at www.wipo.int. National intellectual property offices also provide

information on copyright in local legislation. 

About ISO

ISO (International Organization for Standardi-

zation) is a global network of 156 national stan-

dards institutes from countries large and small,

industrialized and developing, in all regions of the

world. It has a current portfolio of some 16 500

standards for business, government and society.

ISO's standards make up a complete offering for

all three dimensions of sustainable development

– economic, environmental and social.

ISO standards provide solutions and achieve

benefits for almost all sectors of activity, including

agriculture, construction, mechanical engineering,

manufacturing, distribution, transport, medical

devices, information and communication techno-

logies, the environment, energy, quality manage-

ment, conformity assessment and services.

About IEC

The IEC, headquartered in Geneva, Switzerland,

is the world’s leading organization that prepares

and publishes International Standards for all

electrical, electronic and related technologies –

collectively known as “electrotechnology”. IEC

standards cover a vast range of technologies

from power generation, transmission and

distribution to home appliances and office

equipment, semiconductors, fibre optics,

batteries, flat panel displays and solar energy, to

mention just a few. Wherever you find electricity

and electronics, you find the IEC supporting

safety and performance, the environment,

electrical energy efficiency and renewable

energies.

Contacte

Pentru informații referitoare la drepturile de autor și standardele internaționale ISO, 
vă rugăm să ne contactați: 

ISO

str. de la Voie-Creuse, 1 
Căsuța postală 56

CH-1211, Geneva 20
Elveția

Tel: +41 22 749 01 11
Fax: +41 22 733 34 30

Email: copyright@iso.org 
Web: www.iso.org 

Pentru informații referitor la drepturile de autor și standardele internaționale IEC, 
vă rugăm să ne contactați: 

IEC
Oficiul central IEC
str. de Varembé, 3 

CH-1211, Geneva 20 
Elveția

Tel: +41 22 919 02 11

Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

Textul acestei broșuri a fost adaptat pe baza publicației „Dreptul de autor într-o 
lume digitală", cu consimțămîntul Consiliului de Standardizare din Canada - 
organismul național de standardizare al Canadei, membru al ISO, precum și a 
Comitetului Național Canadian, membru al IEC.




