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Dnei Lilia BOLOCAN 
Director general al Agenţiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuală a 
Republicii Moldova (AGEPI) 

La indicaţia Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), 
conţinută în capitolul IV litera С al actulului de control nr. 3 din 26.12.2012, de a prezenta în 30 de 
zile explicaţii, AsDAC vă comunică următoarele: 

1. Contrar celor afirmate la aliniatele 1 şi 3 de la lit. С ale capitolului 4 din actul de control al AGEPI: 

1.1. AsDAC a prezentat AGEPI documentaţia prevăzută de art. 51 al Legii nr. 139/02.07.2010 
"Privind dreptul de autor şi drepturile conexe"; 

1.2. Admiterea în calitate de membri ai AsDAC are loc în conformitate cu prevederea de la lit. d a 
pct. 4.4.2 al Statutului AsDAC aprobat la 10.11.2005; 

2. în ce priveşte prevederea din aliniatul 3 de la lit.C, rugăm AGEPI să ne explice în ce a constat 
neconformarea AsDAC cu pct.3 al deciziei AGEPI din 14.12.2010, căci pentru noi este clar că nu am 
prezentat, dar n-am înţeles ce n-am prezentat. 

Prin mecanizm de distribuire am înţeles mod de distribuire a remuneraţiei (cote, durata operei, 
ponderea utilizării) care conform legii trebuie aplicat la fel în privinţa tuturor titularilor de drepturi, 
adică indeferent de naţionalitatea, teritoriul de origine, reşedinţă etc. a acestora. 

AsDAC n-a avut prilejul să poată să informeze AGEPI despre faptul că ar distribui remuneraţia 
pentru drepturile gestionate de ANCO în aceleaşi condiţii cum o face în privinţa tuturor titularilor de 
drepturi, deoarece nu a colectat remuneraţie pentru aceasta din cauză că până în prezent ANCO n-a 
prezentat AsDAC careva contracte prin care să facă dovada că gestionează drepturi şi din care să se 
vadă ce categorii de drepturi şi ale cui drepturi. 

Or, a se vedea că, dacă aplicăm principiul analogiei legii, conform alin. (10) din art.48 al Legii 
nr.139/02.07.2010, pentru a se putea revendica plata remuneraţiei ce i se cuvine , trebuie să se 
prezinte actele care, cităm: "îi atestă pe titularii pe care îi reprezintă şi drepturile pe care le are în 
administrare". 

3. Art. 748 al Codului Civil al Republicii Moldova a constituit temeiul legal care a stat la baza 
rezilierii contractelor cu teatrele, motivul rezilierii fiind neîndeplinirea de către acestea a unei clauze 
esenţiale a contractului şi anume neobţinerea licenţelor pentru dreptul de valorificare a operelor 
dramatice şi muzical-dramatice, inclusiv pentru turnee în străinătate (astfel că au existat permanent 
plângeri din partea autorilor). Respectivele contracte (care au fost reziliate) nu acordau dreptul de 
valorificare a operelor (a se vedea pct. 1.9.), ci doar stabileau condiţ i-Ue^en^ak-d^cl i i tare, a 
remuneraţiei, a cărei mărime trebuia convenită (a se vedea pct. 2.1.) în lici«ţejGa^-r4kei£fe~a^bui|iu 
obţinute pentru fiecare spectacol în parte. « P IДМ ПП-.О 
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Din câte cunoaşte şi AGEPI, Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, atât în redacţia celei 
anterioare, cât şi a celei în vigoare, a prevăzut/ prevede că asemenea licenţe (care acordă dreptul de 
valorificare a operelor dramatice şi muzical-dramatice) puteau/pot fi eliberate doar în limitele împuternicirilor, 
adică pentru valorificarea doar a operelor titularilor pe care-i reprezinta/ă OGC, aceasta fiind explicaţia 
de ce trebuiau/ie perfectate licenţe pentru fiecare spectacol în parte. 

înainte de perfectarea scrisorilor de reziliere a contractelor fuseseră întreprinse un şir de măsuri 
organizatorice pentru a schimba lucrurile precum: au fost revizuite licenţele în sensul prevederii unor 
clauze clare în această privinţă (mod de lucru, schimb de informaţii etc.), au fost revizuite toate anexele 
la acestea, a fost elaborat documentul Descriere succintă privind respectarea drepturilor de 
autor/activitatea Teatrului pentru ca, atât teatrele, cât şi inspectorul responsabil, să-1 poată consulta ori 
de câte ori vor fi avut dubii cum să procedeze într-o situaţie sau alta. 

Din păcate, schimbări sub acest aspect aşa şi n-au avut loc. Până în prezent a fost perfectată doar o 
singură licenţă care acordă dreptul de valorificare a unei opere a autorului Dumitru Matcovschi. Din 
această pricină, se crează impresia că cele 8 teatre care au încheiat contracte cu AsDAC (după cele 
reziliate în an. 2009) pur şi simplu nu cunosc conţinutul acestora. 

Se anexează, pentru confirmarea celor menţionate la pct.3, următoarele documente: 
(1) copia acordului general nr. 07 din 07.03.2006 eliberată Teatrului Naţional de Operă şi Balet; 
(2) copia scrisorii nr. 1-05/1708 din 05.05.2009 de reziliere a acordului general eliberat teatrului nominalizat; 
(3) copia acordului general revizuit - 4 pagi.; 
(4) copia anexei nr. 1 Licenţă privind montarea şi interpretarea publică - 1 pagi.; 
(5) copia anexei nr. 2 Licenţă privind interpretarea publică ~ 1 pagi.; 
(6) copia anexei nr. 3 Fişă de înregistrare a spectacolului - 1 pagi.; 
(7) copia anexei nr.5 Fişă de decontare - 2 pagi. ; 
(8) documentul Descriere succintă privind respectarea drepturilor de autor/activitatea Teatrului; 
(9) ordinul nr. 19 din 08.04.2011; 
(10) ordinul nr. 27 din 27 mai 2011; 
(11) ordinul nr. 29 din 15.06.2011; 
(12) copie de licenţă eliberată pentru montarea şi interpretarea publică a spectacolului autorului D.Matcovschi. 

Cu toată considraţia, 

Angela Stroici 
Director general al AsDAC 
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