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Organizaţiilor de gestiune colectivă 
din Republica Moldova (conform anexei) 

Reieşind din prevederile Deciziei AGEPI nr.3/1566 din 20.09.2013 {Monitorul 
Oficial nr.216-220 din 04.10.20J3), pentru gestionarea drepturilor ce cad sub 
incidenţa licenţei extinse şi obligatorii ale titularilor de drepturi, care nu sunt membri 
la nici o organizaţie de gestiunea colectivă (OGC) din Republica Moldova şi care nici 
nu le-au încredinţat gestiunea drepturilor sale în alt mod, au fost avizate OGC-urile 
conform pct.2, astfel încît perioada de gestiune a drepturilor indicate să fie de un an 
pentru fiecare organizaţie. 

Conform Deciziei Deciziei AGEPI nr.7/258 din 31.01.2015 (Monitorul Oficia! 
nr.29-30 din 06.02.2013), Asociaţia Naţională „Copyright" a fost desemnată să 
gestioneze drepturile ce cad sub incidenţa licenţei extinse şi obligatorii ale 
nemembrilor OGC pentru anul 2015. 

în scopul asigurării administrării drepturilor respective, începînd cu 01.01.2016, 
AGEPI iniţiază procedura de desemnare a organizaţiei care urmează să gestioneze 
categoria de drepturi conform pct.2-3 al Deciziei nr.3/1566. Comisia de avizare a 
OGC-urilor din cadrul AGEPI urmează să se întrunească pentru a decide care dintre 
organizaţii dispune de capacitate pentru gestiunea drepturilor menţionate anterior. 
Criteriile care vor fi apreciate de către comisia AGEPI se vor axa pe capacitatea de 
gestiune, mecanismele de acumulare, distribuire şi achitare a remuneraţiei, 
reprezentativitate şi transparenţă. 

întru asigurarea principiilor transparenţei decizionale, organizaţiile au 
posibilitatea ca pînă la 14 decembrie 2015 să prezinte orice informaţii suplimentare 
celor prezentate anterior ca răspuns la scrisoarea nr.2908 din 02.11.2015 care ar 
dovedi corespunderea la criteriile ce urmează a fi luate în consideraţie de către 
comisie. 
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Director General 
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Asociaţia „Drepturi de 
Autor şi Conexe (AsDAC) 
str.Zelinski 24 A, 
mun. Chişinău, MD-2038 

Asociaţia Naţională „Copyright" (ANCO) 
str. Moara Roşie 19, of. 6, 
mun. Chişinău, MD-2005 

Asociaţia Naţională pentru Protecţia 
Creaţiei Intelectuale (ANPCI) 
str. Aba Gohberg 2, of.88, 
mun. Chişinău, MD-2019 

Asociaţia „ReproMold" 
Uniunea Scriitorilor (Fondul Literar), 
str. 31 August 1989, nr.98, 
mun. Chişinău, MD-2004 

Oficiul Republican al Dreptului 
de Autor (ORDA) 
str. G. Bănulescu Bodoni 45, et.3, bir.310, 
mun. Chişinău, MD-2012 


