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la Oferta de Referinţă pentru Bitstream, actualizată În 
conformitate cu prevederile prezentei hotărîri şi conform 
cerinţelor pct.43 din Regulamentul cu privire la interco· 
nectare, aprobat prin Hotărfrea Consiliului de Administraţie 
al Agenţiei nr.12 din 31 ianuarie 2009. 

6. In termen de 10 zile lucratoare de la data aprobării 
prezentei hotărÎri, S.A .• Moldtelecom" are obligaţia să 
publice pe pagina sa de Internet modificările la Acordul-tip 
pentru acces bitsream, În conformitate cu prevederile 
prezentei hotărîri. 

7. Pentru acordurile incheiate, S.A."Moldtelecom" are 
obligaţia, În termen de 30 de zile să asigure modificarea 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
DE ADMINISTRATIE AL AGENTIEI 
NATIONALE PENTRU REGLEMENTARE 
IN COMUNfCATIl ELECTRONICE 
ŞI TEHNOLOGIA INFORMATIEI 

Membrul Consiliului 

Nr. 57. Chlşinau, 26 septembrie 2013. 

Wt,_;JŞf:;;;"".,C_'MŞ ••• W.I.W· j 

acestora În conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărîri şi 
să le prezinte Agenţiei în modul stabilit pentru verificare şi 
depozitare. 

a. Controlul executării termenelor şi condiţiilor prezentei 
hotărîri se pune in sarcina Direcţiei Executive Regle
mentări. 

9. Prezenta hotărire intră În vigoare la data aprobării, se 
comunică S.A."Moldtelecom" în termen de 3 zile lucrătoare 
şi se publică pe pagina oficială de Internet a Agenţiei. 

1 O. Partea dispozitivă a prezentei hotărTri se publică în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Grigore VARANITA 

lurie Ursu 

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectualii , 
1473 DECIZIE 

privind avizarea organizaţiilor de gestiune colectiva 
a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe 

Comisia de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă 
a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a Agenţiei 
de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, 

acţionînd în temeiul art.48 al Legii nr.139 din 2 iulie 2010 
privinp dreptul de autor şi drepturile conexe, 

DECIDE: 
1. Se avizează Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe" 

(AsDAC), Asociaţia Naţională .Copyright" (ANCO), Asociaţia 
"ReproMold' (ReproMold) şi Oficiul Republican al Dreptului 
de Autor (ORDA): 

1.1. să gestioneze toate drepturile care le-au fost încre
dinţate în gestiune, prin contractele încheiate cu titularii de 
drepturi, şi cele care cad sub incidenţa licenţei obligatorii, 
de sine stătător sau în comun, în bază de acord; 

1.2. să gestioneze doar drepturile titularilor de drepturi 
pe care-; reprezinta. în baza contractelor încheiate cu acestia 
şi cele care cad sub incidenţa licenţei obligatorii, de sine 
stătător sau în comun, în bază de acord. 

2. Se avizează conform listei organizaţiile de gestiune 
colectivă să gestioneze în mod consecutiv drepturile ce 
cad sub incidenţa licenţei extinse şi obligatorii ale titularilor 
de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizaţie de 
gestiune colectivă din Republica Moldova şi care nici nu 
le-au încredinţat gestiunea drepturilor sale în alt mod, după 
principiul rotaţiei, începînd cu anul 2013: 

2.1. Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei 
Intelectuale; 

2.2 . Oficiul Republican al Dreptului de Autor; 
2.3. Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe"; 
2.4. Asociaţia Naţională "Copyright". 
3. Perioada de gestiune a drepturilor indicate la pct.2 va 

fi de un an pentru fiecare organizaţie de gestiune colectivă. 
In cazul în care una dintre organizaţiile de gestiune colectiva. 
nu dispune de capacitate pentru gestiunea drepturilor 
indicate la pct.2, drepturile respective vor fi gestionate 
de către următoarea organizaţie din listă. Gestiunea va 
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fi realizată în modul în care la epuizarea listei, gestiunea 
drepturilor va reveni din nou primei organjzaţii menţionate 
rn această listă. 

4. Se abrogă Decizia AGEPI nr.2/2146 din 05.12.2012 
privind avizarea Asociaţiei MDrepturi de Autor şi Conexe" 
şi a Oficiului Republican al Dreptului de Autor, publicată 
În Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.252-253 din 
11.12.2012. 

5. Se eliberează avize, conform prezentei decizii, in 
termen de 10 zile după intrarea În vigoare a acesteia, 
următoarelor organizaţii de gestiune colectiva.: 

5.1. Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Creaţiei 
Intelectuale; 

5.2. Asociaţiei "Drepturi de Autor şi Conexe"; 
5.3. Oficiului Republican al Dreptului de Autor; 
5.4. Asociaţiei Naţionale "Copyright"; 
5.5. Asociaţiei "ReproMold". 
6. Sumele acumulate de organizatiile de gestiune 

colectivă pentru perioada 01.08.12 -10.12.12 vor fi distri
buite titularllor de drepturi prin intermediul organizaţiilor 
indicate la pct.5 în baza rapoartelor prezentate de către 
utilizatori în funcţie de repertoriul gestionat de către organi
zaţiile menţionate. 

7. Se obligă organizaţiile de gestiune colectivă sa prezinte 
trimestrial Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 
informaţia privind distribuirea sumelor colectate. 

8. Se obligă toate organizaţiile de gestiune colectivă 
avizate, în termen de 15 zile din momentul intrării în vigoare 
a prezentei decizii, să facă publice pe paginile lor web şi 
pe pagina yYWW.agepj goy rod, listele titulari lor de drepturi 
reprezentati şi indica rea drepturilor gestionate de acestea, 
cu actualizarea ulterioară a acestora lunar. 

9. Prezenta decizie intră în vigoare din momentul publi
cării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi poate fi 
atacată în instanţa judecătorească. 

Lilia BOLOCAN 


