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Av. Rebecca-Georgia DUNCA: Ce Sunt
NFT-Urile Și De Ce Sunt În Vogă

Auzim tot mai des, în ultima perioadă, despre o categorie de bunuri digitale, NFT-

uri sau non-fungible tokens. Ce sunt aceste NFT-uri și de ce reprezintă o afacere

atât de pro�tabilă? Redacția LegalUp.ro a intrat în legătură cu Rebecca-Georgia

DUNCA, avocat cu experiență în domeniul proprietății intelectuale, pasionată de

dreptul tehnologiei informațiilor și noilor tehnologii, inclusiv blockchain.

Întrebată ce înseamnă un NFT, av. Rebecca-Georgia DUNCA a explicat:

„NFT-urile au schimbat în mod fundamental piața activelor digitale. Din punct de

d i t i i t i i d lit t d i t l” i d
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vedere istoric, nu exista nicio modalitate de a separa ,,proprietarul” unei opere de

artă digitală de cineva care doar salvase o copie a acesteia pe propriul desktop.

Piețele nu pot funcționa fără drepturi de proprietate identi�cate cu claritate:

Înainte ca cineva să poată cumpăra un bun, trebuie să �e clar cine are dreptul de

a-l vinde, iar odată ce cineva îl cumpără, trebuie să se poată transfera proprietatea

bunului în cauză de la vânzător la cumpărător.

NFT-urile rezolvă această problemă oferind părților ceva asupra căruia acestea pot

cădea de acord din punct de vedere al proprietății. Astfel, ele fac posibilă crearea

de piețe în jurul unor noi tipuri de tranzacții – cumpărarea și vânzarea de produse

care nu ar � putut � vândute niciodată înainte sau permiterea unor tranzacții în

moduri inovatoare, mai e�ciente și mai valoroase.

După cum sugerează și denumirea de ,,jeton nefungibil” (din Engleză, acronimul

NFT = non-fungible token), �ecare NFT este unic, un obiect digital unicat în felul

său. NFT-urile sunt stocate în registre digitale publice denumite blockchains, ceea

ce înseamnă că este posibil să se dovedească cine deține un anumit NFT în orice

moment și să se urmărească istoricul proprietății sale anterioare.

În plus, transferul de NFT-uri de la o persoană la alta este ușor – la fel cum o bancă

poate transfera bani între conturi – și este foarte greu de contrafăcut. Nu

întâmplător se poate spune că ,,un NFT trebuie gândit ca  act digital de

proprietate combinat cu un certi�cat digital de autenticitate”[1]. Deoarece

proprietatea asupra unui NFT este ușor de certi�cat și de transferat, le putem folosi

pentru a crea piețe pentru o varietate de bunuri diferite.

NFT-urile nu conferă însă doar un fel de ,,act” digital. Întrucât blockchain-urile sunt

programabile, este posibil ca NFT-urile să �e înzestrate cu caracteristici care să le

permită să își extindă scopul în timp sau chiar să ofere o utilitate directă

deținătorilor lor. Cu alte cuvinte, NFT-urile pot face lucruri – sau le pot permite

proprietarilor lor să facă lucruri – atât în spații digitale, cât și în lumea �zică.

În acest sens, NFT-urile pot funcționa ca niște carduri de membru sau bilete,

oferind acces la evenimente, mărfuri exclusive și reduceri speciale – precum și

asemenea unei chei digitale pentru spații online în care deținătorii pot

interacționa între ei.

Mai mult decât atât, deoarece blockchain-ul este public, este chiar posibil să se

trimită produse suplimentare, direct, oricui deține un anumit token. Toate acestea

le oferă deținătorilor de NFT-uri o valoare mai presus de simpla proprietate – și

oferă creatorilor un vector pentru a construi o comunitate foarte implicată în jurul

brandurilor lor.

Nu este neobișnuit să vezi creatori care organizează întâlniri în persoană pentru

deținătorii de NFT-uri. În alte cazuri, poate � necesar ca cineva să dețină un anumit

NFT în portofelul său online pentru a avea acces la un joc online la o cameră de
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NFT în portofelul său online pentru a avea acces la un joc online, la o cameră de

chat sau la un magazin de mărfuri. În plus, echipele de creatori acordă uneori

jetoane suplimentare deținătorilor lor de NFT-uri în moduri care extind

ecosistemul produsului: proprietarii unuei anumite capre NFT, de exemplu, au

putut recent să revendice gratuit un pui de capră NFT, care oferă bene�cii dincolo

de jetonul original; deținătorii unui anumit urs NFT tocmai ce au primit între timp

miere.

Astfel, deținerea unui NFT vă transformă efectiv într-un investitor, membru al unui

club, acționar al unui brand și participant la un program de �delizare, toate în

același timp. Deopotrivă, programabilitatea NFT-urilor sprijină noi modele de

afaceri și de pro�t – de exemplu, NFT-urile au permis un nou tip de contract de

redevențe, prin care de �ecare dată când o lucrare este revândută, o parte din

tranzacție revine creatorului inițial.

Toate acestea înseamnă că piețele bazate pe NFT-uri pot să apară și să câștige

rapid tracțiune, în special în raport cu alte produse criptogra�ce. Acest lucru se

datorează atât faptului că NFT-urile în sine au o valoare de sine stătătoare – ați

putea cumpăra o operă de artă NFT pur și simplu pentru că vă place -, cât și

faptului că NFT-urile trebuie doar să stabilească valoarea în rândul unei comunități

de potențiali proprietari (care poate � relativ mică), în timp ce criptomonedele au

nevoie de o acceptare largă pentru a deveni utile ca rezervă de valoare și/ sau ca

mijloc de schimb”.

Rebecca-Georgia DUNCA este Avocat în Baroul București, oferind consultanță

juridică unei clientele cu expunere internațională. Rebecca este totodată

absolventă a Universității Sorbona din Paris, cu un Masterat Profesional în Dreptul

Internațional și European al Afacerilor și licențiată în Drept a Universității Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca. A participat la diverse programe de formare juridică

profesională și academică (stagii, conferințe), în case de avocatură și universități

din Italia, Franța, Regatul Unit, Turcia, Ungaria, Elveția, manifestând o vădită

predilecție pentru domeniul proprietății intelectuale și pentru cel al dreptului

tehnologiei informațiilor și noilor tehnologii (exemplu: tehnologia blockchain).

Referințe:

[1] Ce este un NFT și la ce-ar putea � util, Sursa: NWRADU un blog de Radu

Dumitru – https://www.nwradu.ro/2021/03/ce-este-nft-util/

(https://www.nwradu.ro/2021/03/ce-este-nft-util/) [Accesat la data de 02.02.2022, ora

14:16].
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