
Date despre AO „Oficiul Republican al Dreptului de Autor” (ORDA) 
 
AO „Oficiul Republican al Dreptului de Autor” (ORDA) este o asociaţie creată în 

baza unei platforme de comunicare în spaţiul virtual. Astfel, înainte de a purcede la 
procedura de formalizare a acestei asociaţii, autorii, interpreţii şi alţi titulari de drepturi 
atît din Republica Moldova, cît şi din străinătate, au comunicat între ei confirmînd 
necesitatea creării unei noi platforme de gestionare a dreptului de autor, în baza 
principiilor de corectitudine şi transparenţă. 

ORDA a fost fondată la iniţiativa autorilor Iurie Bădicu şi Viorica Nagacevschi, 
liderii Grupului pentru Corectitudine şi Transparenţă în administrarea drepturilor de autor 
şi conexe. La 13.04.2012 a avut loc adunarea de constituire, unde a fost discutat şi 
aprobat Statutul. La 10.05.2012, ORDA a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei în 
calitate de organizaţie, cu forma organizatorico-juridică de asociaţie obştească, cu 
specificul organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi conexe. 

Prin Decizia nr.2/2146 din 05.12.2012, publicată în Monitorul Oficial nr.252-253 
din 11.12.2012, ORDA a fost avizată în calitate de organizaţie de gestiune colectivă a 
autorilor, interpreţilor şi producătorilor de fonograme şi videograme, cu dreptul de a 
elibera beneficiarilor licenţe, în perioada 11.12.2012-03.10.2013, pentru următoarele 
categorii de drepturi: 

a. Dreptul la comunicarea publică prin eter şi cablu;  
b. Dreptul la comunicarea publică prin internet (punerea la dispoziţie în regim 

interactiv); 
c. Dreptul la retransmitere prin eter şi cablu. 

Ulterior, urmare a anulării Deciziei nr.2/2146 din 05.12.2012, ORDA a fost 
avizată, conform Deciziei nr.3/1566 din 20.09.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 
216-220 din 04.10.2013: 

1.1. să gestioneze toate drepturile care le-au fost încredinţate 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-i reprezintă în baza 
contractelor încheiate cu aceştia şi cele care cad sub incidenţa licenţei 
obligatorii, de sine stătător sau în comun, în bază de acord. 

În ceea ce priveşte achitarea remuneraţiei de autor pentru 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, ORDA a fost avizată, conform pct.2 al 
Deciziei nr.3/1566 cu acest drept pentru anul 2014. 

La 31.12.2013, ORDA reprezenta 108 titulari de drepturi autohtoni care i-au 
transmis drepturile sale în gestiune şi avea încheiate contracte de reprezentare reciprocă 
cu 5 societăţi din străinătate: PERGAM, ARAIEX (România), „Український музичний 
альянс” (Ucraina), „Абырой”, „АМАНАТ” (Kazahstan). 

ORDA dispune de pagină web  www.orda.md şi http://facebook.com/ordamd, 
unde pot fi accesate informaţii detaliate referitor la activitatea sa.  

 

 


