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Organizații de gestiune colectivă
În conformitate cu art. 48 alin. (5) din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile
conexe organizaţia de gestiune colectivă îşi desfăşoară activitatea dacă:
a) este înregistrată ca organizaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
b) este avizată în calitate de organizaţie de gestiune colectivă de către AGEPI.
Decizia de avizare a organizației de gestiune colectivă se publică în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, potrivit art. 48 alin. (9) din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile
conexe.
Organizațiile de gestiune colectivă din Republica Moldova avizate:

Asociația Națională ”Copyright” (AN ”COPYRIGHT”) [1]
Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți din Republica Moldova
(ANPFI) [2]
Potrivit art. 49 alin. (1) din Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe,
organizaţia de gestiune colectivă exercită, în numele titularilor de drepturi pe care îi reprezintă
şi în limitele împuternicirilor acordate de aceştia, iar în cazurile pentru care se prevede gestiunea
colectivă obligatorie şi în numele celor pe care nu-i reprezintă, următoarele atribuţii:

eliberează utilizatorilor licenţe pentru valorificarea operelor sau a obiectelor drepturilor
conexe;
negociază cu utilizatorii cuantumul remuneraţiei pentru valorificarea operelor sau a
obiectelor drepturilor conexe, precum şi alte condiţii de licenţiere;
acumulează remuneraţia stipulată, conform prevederilor lit. b), în licenţele eliberate şi/sau
pe cea care este datorată în virtutea dreptului la o remuneraţie echitabilă (drept din
gestiunea sa);
repartizează remuneraţia acumulată, o achită la timp şi, pe cît este posibil, echitabil şi
proporţional cu valoarea şi valorificarea reală a operelor şi obiectelor drepturilor
conexe corespunzătoare;
alte atribuții prevăzute de prezentul articol.
ISTORIC
Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI) [3] - Decizia de
avizare este revocată prin Decizia nr. 32-2347 din 29.11.2019 [4] (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 360-366 din 06.12.2019);
Asociația Obștească „ReproMold” (ReproMold) [5] - Decizia de avizare este revocată
prin Decizia nr. 36/508 din 10.03.2020 [6] (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.
84 din 14.03.2020);
Asociația „Drepturi de Autor și Conexe” (AsDAC) – Decizia de avizare este abrogată
prin Decizia AGEPI nr. 14/3240 din 22.11.2016 [7] (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 405-414 din 25.11.2016);
Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA) [8] - reorganizată prin fuziune
(absorbție) cu Asociația Obștească Asociația Națională „COPYRIGHT” (AN
"COPYRIGHT"), conform Deciziilor Agenției Servicii Publice nr. 10 [9] şi nr. 43 [10] din
Inchide 14.08.2019;
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[1] https://www.agepi.gov.md/ro/content/ao-asociația-națională-copyright-”copyright”
[2] https://www.agepi.gov.md/ro/content/asociația-obștească-asociația-națională-producătorilor-defonograme-și-interpreți
[3] https://www.agepi.gov.md/ro/content/asociația-națională-pentru-protecția-creației-intelectualeanpci
[4] http://agepi.gov.md/sites/default/files/comisia_ogc/Nr_32-2347_din_29.11.2019.pdf
[5] https://www.agepi.gov.md/ro/content/asocia%C8%9Biaob%C8%99teasc%C4%83-%E2%80%9Erepromold%E2%80%9D-repromold
[6] http://agepi.gov.md/sites/default/files/comisia_ogc/Nr_36-508_din_10.03.2020.pdf
[7] http://agepi.gov.md/sites/default/files/collectivemanagement/2-3/suspendare_AsDAC_d_22-11-2016.pdf
[8] https://www.agepi.gov.md/ro/content/ao-oficiul-republican-al-dreptului-de-autor-orda
[9] https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/collectivemanagement/anco/Decizia_10_14-08-2019_reorganizarea.pdf
[10] https://www.agepi.gov.md/sites/default/files/collectivemanagement/anco/Decizia_43_14-08-2019_reorganizarea.pdf

Pagina 2 din 2

