
Șase licențe 
pentru distribuirea 
creației tale

Creative Commons face distribuirea ușoară

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.

Internetul ajută oamenii să distribuie și să utilizeze 
creaţiile reciproc. Totuși, uneori, legea îngreunează 
acest proces.

Ori de câte ori faci o fotografie, înregistrezi o 
melodie, publici un articol sau îţi pui creaţia online, 
acestea sunt considerate implicit protejate de 
drepturile de autor conform legislaţiei în vigoare 
(Toate Drepturile Rezervate).

În multe cazuri, acest lucru înseamnă că alţi oameni 
nu pot reutiliza sau remixa opera ta fără să-ţi ceară 
voie în prealabil.

Dar ce se întâmplă atunci când dorești ca ceilalţi să 
poată reutiliza opera ta?

Dacă dorești să oferi oamenilor dreptul de a distribui, utiliza și 
chiar de a refolosi ceea ce ai creat, ia în considerare publicarea 
sub o licenţă Creative Commons (CC).

O licenţă CC îţi permite să decizi ce drepturi dorești să păstrezi, 
arătându-le foarte clar de la început celor care doresc să 
folosească opera ta modul în care permiţi reutilizarea, fără să 
mai fie nevoie să-ţi ceară permisiunea în avans.

Aceste licenţe reprezintă o modalitate liberă, facilă 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”.

Licenţele Creative Commons nu constituie o alternativă 
la drepturile de autor. Drepturile de autor permit în mod 
implicit reutilizări limitate fără acordul tău Licenţele CC îţi dau 
posibilitatea să acorzi permisiuni suplimentare celorlalţi, făcând 
posibilă reutilizarea în condiţiile care ţi se potrivesc cel mai bine, 
și păstrând, în același timp, unele drepturi pentru tine.

Am colaborat cu experţi în legislaţia drepturilor de autor 
din întreaga lume pentru a ne asigura că licenţele noastre 
funcţionează la nivel mondial.

Dacă ești în căutare de conţinut pe care să îl poţi folosi liber 
și legal, o mulţime de creaţii licenţiate CC sunt la dispoziţia ta. 
Există sute de milioane de opere — de la muzică și video până 
la materiale știinţifice sau academice — care sunt disponibile 
publicului pentru o utilizare liberă și legală conform condiţiilor 
din licenţele noastre, iar numărul lor sporește zilnic.

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.

Pasul 1: Alege caracteristicile licenţei
Este ușor să publici sub o licenţă Creative Commons. Mai întâi, alegi 
termenii de utilizare care vrei să se aplice operei tale.

Pasul 2: Obţinerea unei licenţe
În baza opţiunilor tale, vei obţine o licenţă care indică în mod clar cum 
poate fi folosită creaţia ta. 

Distribuire în condiţii identice  Permiţi celorlalţi să copieze, 
să distribuie, să afișeze, să interpreteze și să modifice opera ta 
atâta vreme cât aceștia vor distribui și modifica opera în aceleași 
condiţii. Dacă doresc să distribuie opera modificată în alte 
condiţii, atunci trebuie să obţină întâi permisiunea ta.

Atribuire  Toate licenţele Creative Commons impun ca cei 
care îţi folosesc opera în orice mod să-ţi acorde recunoaștere 
în maniera pe care o soliciţi, dar nu într-un fel din care să se 
înţeleagă că îi susţii pe ei sau modul în care folosesc opera. Dacă 
doresc să folosească opera fără a-ţi da credit sau pentru a-ţi 
solicita susţinerea, aceștia trebuie să obţină întâi permisiunea ta.

Fără opere derivate  Permţi celorlalţi să copieze, să 
distribuie, să afișeze și să interpreteze doar copii identice ale 
operei tale. Dacă doresc să modifice opera ta, trebuie să obţină 
întâi permisiunea ta.

Necomercial  Permiţi celorlalţi să copieze, să distribuie, să 
afișeze, să interpreteze și să modifice (cu excepţia cazului în care 
ai ales Fără opere derivate), precum și să folosească opera ta în 
orice scop, în afară de cel comercial pentru care aceștia trebuie 
să obţină întâi permisiunea ta.

Atribuire
CC BY

Atribuire — Necomercial — Distribuire  
în condiţii identice
CC BY-NC-SA

Atribuire — Necomercial — Fără opere derivate
CC BY-NC-ND

Atribuire — Fără opere derivate
CC BY-ND

Atribuire — Necomercial
CC BY-NC

Atribuire — Distribuire în condiţii identice
CC BY-SA


