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1. Cum oare opera ajunge de la “creatorul” ei la auditoriu? 

 
2. Cum muzica compozitorului ajunge să fie difuzată la radio? 
 
3. Cum autorii,compozitorii, artiştii, scriitorii şi alte persoane care 
“creează” trăiesc din “munca lor creatoare”? 
 
4. De ce un magazin alimentar în care se difuzează muzică de la 
radio trebuie să plătească remuneraţia de autor? 
 
5. De ce un autor nu poate să-şi gestioneze în mod individual 
drepturile? 
 
6. “Ce” şi “pentru ce” sunt organizaţiile de gestiune colectivă? 

 



 

7. Cîte OGC-uri sunt în Republica Moldova și cine are dreptul de 

a colecta remunerația de autor de la utilizatori? 

 

8. Care sunt atribuțiile AGEPI în acest domeniu? 

 

9.Cum se combină interesele autorului sau altui titular de drepturi 

cu interesele celui care utilizează obiectele dreptului de autor și/sau 

drepturilor conexe (utilizatorul)? 

 

10.Care este cuantumul remunerațiilor de autor? Cum se 

stabilește acesta? 
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     Elementele principale în funcționarea  

dreptului de autor și a drepturilor conexe 

Titularii de drepturi pot decide  

CUM şi de către CINE  

să fie utilizate operele lor,  

totuşi câteodată este imposibil/dificil ca 

titularul să negocieze licenţele în mod 

individual şi apelează la sistemul de gestiune 

colectivă. 



 Legea nr. 139 din 02.07.2010 cu privire la dreptul de autor şi 

drepturile conexe, Titlul VII – Gestiunea colectivă a dreptului de 

autor şi a drepturilor conexe; 

 Hotărârea Guvernului RM nr. 641 din  12.07.2001despre 

tarifele minime ale remuneraţiei de autor – stabilește limita 

minimă a cuantumului remunerației de autor. 

 

Prevederile legale privind gestiunea colectivă trebuie să se bazeze pe 

 2 principii de bază: 

Să garanteze 

remunerația autorilor și 

altor titulari de drepturi 

Să fie ușor de 

respectat pentru 

utilizatori 



 
 

Remunerația pentru utilizarea operei 

Gestiunea 

individuală 
Gestiunea colectivă 

Autor - Contract-

Utilizator 
Titular - OGC 

OGC - 

Utilizator 



 
 

 

Dreptul de 

retransmitere prin cablu 

a operelor, 

interpretărilor etc. 

Drepturi gestionate 

colectiv obligatoriu: 

Dreptul la 

remunerație 

compensatorie pentru 

copia privată 

Dreptul de 

interpretare și 

comunicare publică a 

fonogramelor în scop 

comercial 

Dreptul de suită 

Dreptul la 

remunerație 

compensatorie pentru 

reproducere 

reprografică 



 
 

 Beneficiile sistemului de gestiune colectivă 

Pentru titularii 

de drepturi 

Pentru 

utilizatori 

• Se concentrează la ce ştiu ei mai bine – să 

“creeze”, iar pentru a crea e nevoie de bani 

şi timp; 

• Gestiunea individuală este costisitoare 

(inspectorii unui OGC sunt localizaţi în 

diferite regiuni). 

 

• Pot obține licența de la o singură sursă și 

pentru operele naționale și internaționale 

(one-stop shop) 

• Complicat va fi pentru un post de radio să 

ceară permisiunea de la fiecare titular de 

drepturi pentru difuzarea unei melodii 
 



  Scopul sistemului de gestiune colectivă 



Organizațiile de gestiune colectivă - OGC 

OGC Autori  

Interpreți  

Producătorii de 
fonograme 

Producătorii de 
videograme 

Alți titulari ai  
dreptului de 
autor și ai 

drepturilor 
conexe  



CARACTERISTICI - OGC 

• OGC – o organizaţie (asociaţie) 

non – profit înregistrată în 

conformitate cu prevederile legale; 

• statut de persoană juridică; 

• formată  prin libera asociere și 

nemijlocit de titularii de drepturi de 

autor și/sau conexe; 

• avizată de AGEPI; 

• reprezintă titularii de drepturi şi 

gestionează în numele acestora 

operele date în gestiune. 



AVIZAREA OGC – Condiții 

1. majoritatea membrilor organizației au cetățenia RM sau 

domiciliul pe teritoriul RM; 

2. a încheiat acorduri de reprezentare cu organizaţii similare; 

3. are capacitatea de a gestiona, pe principii colective, 

drepturile patrimoniale corespunzătoare, inclusiv dispune de 

personal şi de mijloace tehnice adecvate; 

4. dispune de mecanisme adecvate de acumulare, distribuire 

şi de plată a remuneraţiei de autor; 

5. garantează un tratament egal titularilor de drepturi şi 

utilizatorilor; 

6. statutul şi alte regulamente ale organizaţiei corespund 

prevederilor prezentei legi şi altor acte normative relevante 

ale RM, precum şi tratatelor internaţionale la care RM este 

parte.   



DECIZIA DE AVIZARE  

    Decizia de eliberare a avizului unei 

OGC, cu indicarea drepturilor şi a 

categoriilor titularilor de drepturi 

asupra cărora se extinde gestiunea 

colectivă, se publică în Monitorul 

Oficial al RM.  

(condiție de valabilitate) 

21.10.2011 – Decizia de eliberare a avizului ANPCI 

(avizarea cu condiția prezentării unui plan de activitate) 

12.01.2012 – Decizia nr.1/57 privind avizarea ANPCI 

(Monitorul Oficial al RM nr.16-18 din 20.01.2012) 



 conform Deciziei AGEPI nr. 1/57 din 12.01.2012 (în vigoare din 

20.01.2012):  

 - Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI)  

 (abrogată prin Decizia AGEPI nr.11/107 din 25.01.2016 , în vigoare din 

29.01.16) 

 

 conform Deciziei AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013 (în vigoare din 

04.10.2013): 

 1. Asociația ”Drepturi de autor și conexe” (AsDAC)  

 (abrogată prin Decizia nr. 14/3240 din 22.11.2016, în vigoare din 

25.11.16) 

 2. Asociația ”Copyright” (ANCO); 

 3. Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA); 

 4. Asociația Obștească ”ReproMold”. 

 



1. MONITORIZEAZĂ utilizarea operelor; 

 

2. ELIBEREAZĂ utilizatorilor licenţe pentru valorificarea operelor 

sau a obiectelor drepturilor conexe – licențe neexclusive; 

 

3. NEGOCIAZĂ cu utilizatori cuantumul remunerației – cu 

condiția să nu fie mai mici decât tarifele stabilite de Guvern; 

 

4. ACUMULEAZĂ remuneraţia; 

 

5. REPARTIZEAZĂ remuneraţia; 

 

6. ACHITĂ remunerația la timp, echitabil și proporțional cu 

utilizarea reală a operelor și/sau obiectelor drepturilor conexe.  

 

 



Unii utilizatori, pornind de la scopul 

creării acestora, în mod obligatoriu 

utilizează opere muzicale (discoteca), 

iar alţii utilizează muzică în scop 

ambiental. 

 

Utilizatorii au obligaţia să prezinte 

rapoarte de valorificare (play-list). 

Dacă nu prezintă, OGC-ul trebuie să 

utilizeze alte metode pentru a 

monitoriza utilizarea operelor 

(procurarea datelor sistemelor de 

monitorizare a operelor în regim on-

line etc). 

 



Acordarea de licenţe – funcţia 

primară a OGC. 

 

Licenţele acordate sunt neexclusive, 

ceea ce înseamnă  că nici un utilizator 

nu are dreptul exclusiv asupra 

repertoriului OGC.  

Astfel, toate posturile de radio au 

dreptul să difuzeze muzica gestionată 

de OGC. 

 

În unele licenţe poate fi fixat tariful, 

dar unele licenţe nu prevăd tarif. 



Utilizatorii trebuie trataţi în mod 

nediscriminatoriu.  

Tarifele sunt stabilite pornind de la 

anumite criterii obiective (amplasare, 

capacitate, scop, suprafață, număr de 

bilete etc). 

Tarifele nu trebuie să fie mai mici decît 

cele prevăzute de Guvern. 

Exemple de stabilire a tarifelor pentru: 

         -  restaurant, bar, cafenea; 

         -  hotel; 

         -  radio şi TV; 

         - concert, teatru etc. 

Serviciile de televiziune prin cablu sunt 

oferite contra cost, plata pentru ele nu 

acoperă remunerațiile datorate titularilor 

de drepturi 



Regula generală – sumele colectate de un 

OGC nu pot fi asimilate veniturilor 

acesteia. 

Sumele nerevendicate de titularii de 

drepturi în decurs de 3 ani de la data 

încasării, se redistribuie titularilor de 

drepturi identificați. 

OGC-ul îşi poate reţine un procent 

(comision de administrare) din sumele 

acumulate. 

Cheltuielile suportate de OGC trebuie să 

fie rezonabile şi indispensabile. 

Mai poate fi reţinut un procent pentru 

diferite scopuri: sociale, culturale etc. 

 

Comisioanele OGC – aprox.40 % 

 



  

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală - 

instituţie publică aflată în subordinea Guvernului, 

responsabilă de promovarea şi realizarea 

activităţilor în domeniul protecţiei juridice a 

proprietăţii intelectuale privind drepturile de 

proprietate industrială, dreptul de autor şi 

drepturile conexe. 

 

AGEPI – avizează, monitorizează şi 

supraveghează activitatea OGC. 



 
AGEPI efectuează    stabilirea  

controale generale     corespunderii  

(o dată pe an) și    activității OGC 

controale speciale    cu prevederile 

(în baza  sesizărilor)    legale 

AGEPI a întocmit pînă în 2015 – 9 acte de control  

a activității OGC-urilor. 

Obținerea accesului Comisiei de control la documentele OGC 

DOAR cu ajutorul organelor de urmărire penală a CNA 

(ANPCI, AsDAC). 



22.08.2016 prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr.169 au fost 

aprobate noile reguli de efectuare a controalelor la OGC-uri 

(Instrucțiunea nr.169/2016): 

 Obligații concrete pentru OGC-uri în timpul efectuării 

controalelor; 

 Termene fixe de efectuare a controlului (general anual sau special); 

 Prevederi privind accesul comisiei de control la informația și 

documentele OGC; 

 Etape de efectuare a controlului (programarea, documentarea, 

verificarea prealabilă, efectuarea controlului propriu-zis, 

perfectarea actului de control, prezentarea actului de control 

conducerii AGEPI în vederea luării deciziei pe marginea 

rezultatelor controlului); 

 Reguli și termene de perfectare a actului de control etc. 



Nr. Organizația de  

gestiune colectivă 

Perioada efectuării 

controlului 

Perioada supusă controlului 

1.  Asociația Obștească ”Asociația 

Națională ”Copyright” (ANCO) 

  

 19.09.2016-31.10.2016 01.01.2012-31.12.2015 

2.  Asociația ”Drepturi de Autor și 

Conexe” (AsDAC) 

  

  

20.09.2016-01.11.2016 

  

  

01.01.2014-31.12.2015 

  

3.  Asociația Obștească Oficiul 

Republican al Dreptului de 

Autor (ORDA) 

  

 21.09.2016-02.11.2016 01.01.2014-31.12.2015 

4.  Asociația ”ReproMold” 

  

 26.09.2016-07.11.2016 01.01.2014-31.12.2015 

5.  Asociația Națională pentru 

Protecția Creației Intelectuale 

(ANPCI) 

  

 27.09.2016-08.11.2016 01.01.2015-31.12.2015 



  
 
    

Comisia de control formată din 
specialiști din cadrul AGEPI  

Actul de control 

Decizia AGEPI (de 
recomandare/de sancționare) 



• Au fost identificate neconformități în 
activitatea ANPCI; 

• ANPCI nu a luat în considerație 
recomandările expuse în Act și nu a întreprins 
nici o măsură de înlăturare a încălcărilor 
depistate. 

Actul de control nr. 9/2 
din 31.07.2015 privind 
rezultatele verificării 

activității ANPCI pentru 
perioada 01.01.2013-
31.12.2014 (CNA) 

• AsDAC nu a prezentat documentele 
indispensabile pentru verificarea 
corespunderii activității organizației cu 
prevederile legale; 

• AsDAC nu are capacitate de a gestiona pe 
principii colective drepturile încredințate în 
gestiune, inclusiv din lipsă de personal și 
mijloace tehnice adecvate. 

Actul de control nr. 10/2 
din 17.11.2016 privind 

controlul general anual al 
activității AsDAC pentru 

perioada 01.01.2014-
31.12.2015 



 nedistribuirea şi neachitarea remuneraţiei acumulate; 
 neprezentarea la AGEPI a documentelor prevăzute 

de lege;  
 nerespectarea deciziilor AGEPI şi ale instanţelor de 

judecată;  
 neprezentarea datelor complete privind cota ce îi 

revine în baza repertoriului gestionat;  
 inducerea în eroare a utilizatorilor prin prezentarea 

datelor eronate privind limitele de gestiune;  
 încălcarea drepturilor titularilor care nu sunt membri ai 

ANPCI şi ale OGC-urilor care îi reprezintă. 



1.Decizia nr.8/3267 din 29.12.2015  

de recomandare a ANPCI de a-și aduce activitatea sa 
în conformitate cu prevederile legale 

2.Decizia nr. 11/107 din 25.01.2016  

cu privire la abrogarea Deciziei de avizare a ANPCI 

Rezultat: 

ANPCI nu are dreptul să exercite atribuțiile 
specifice unei OGC. 



 neprezentarea AGEPI a documentelor 
indispensabile pentru a verifica corespunderea 
activităţii organizaţiei cu prevederile legale; 

 în cadrul controlului nu a pus la dispoziţia 
Comisiei de control din cadrul AGEPI 
documentele şi informaţiile solicitate şi nu a 
prezentat copii de pe acestea, deşi au fost 
solicitate de către Comisia de control; 

 lipsa personalului şi a mijloacelor tehnice 
adecvate pentru buna desfăşurare a activităţii. 



1.Decizia nr.14/3240 din 17.11.2016  

de abrogare a Deciziei nr.3/1566 în partea ce ține de avizarea 
AsDAC 

2.Sesizări la Procuratură, CNA 

Toate plîngerile/sesizările parvenite de la titularii de drepturi, alte 
OGC-uri, utilizatori sunt transmise organelor de urmărire penală 
pentru atragerea la răspundere a persoanelor culpabile. 

Rezultat: 

AsDAC nu are dreptul să exercite atribuțiile specifice unei 
OGC. 



   AGEPI 

MINISTERUL 
JUSTIȚIEI etc. 

CNA 

PROCURATURA 



 Avizarea OGC-urilor pentru diferite categorii de drepturi – 

dreptul de autor și drepturile conexe; 

 Condiții de avizare mai stricte; 

 Avizarea provizorie pentru un anumit termen (3 ani); 

 Dacă respectă prevederile și oferă credibilitate - avizarea 

permanentă; 

 Existența unui colector unic desemnat de AGEPI pe baza 

criteriilor de reprezentativitate (repertoriul gestionat, 

repertoriul valorificat, număr de membri etc.); 

 Stabilirea regulilor pe baza cărora va funcționa sistemul de 

gestiune colectivă; 

 

 



 Limitarea cuantumului comisionului de administrare – 20% 

pentru colectarea remunerației, 10% pentru repartizarea și 

plata remunerației;  

 Reținerea comisionului de administrare la plata efectivă a 

remunerației de autor; 

 Stabilirea unui număr mai mare de obligații pentru OGC-uri 

(transparență, repartizare, plată, identificare a titularilor de 

drepturi, utilizarea sumelor acumulate etc.); 

 Sancțiuni stricte pentru încălcarea de către OGC-uri a 

drepturilor titularilor de drepturi inclusiv și desfășurarea 

activității în neconcordanță cu prevederile legale etc. 

 



 Reprezentanții OGC-urilor nu sunt angajați 

ai AGEPI și nu reprezintă această instituție. 

 AGEPI nu are atribuții privind colectarea 

remunerațiilor de la utilizatori și repartizarea 

acestora către titulari, această obligație revenind 

exclusiv organizațiilor de gestiune colectivă. 

 AGEPI nu încasează procent din aceste sume 

colectate de către OGC-uri. 

 AGEPI nu poate interveni în 

activitatea/administrarea unui OGC – titularii 

de drepturi pot/trebuie să o facă. 
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