
ACORD DE COLABORARE 
în domeniul gestiunii pe principii colective a drepturilor patrimoniale 

ale interpreţilor şi producătorilor de fonograme şi videograme 

Pre::entul Acord este o in{elegere a asocia{iilor obşteşti din Republica Moldova, privind delimitarea 
atribu{iilor organizatiilor care gestionea::ă drepturile interpre{ilor. producătorilor de fonograme şi 
videograme (drepturile conexe). 

În ba:: a Legii nr./39 din 02. 07.201 O .. Pril'ind dreptul de autor şi drepturile conexe .. cu modi{tcârile şi 
completările ulterioare: 

Întrucât ORD!I şi ANCO (in continuare .. Pâr{i ") l'or coopera in \'ederea ocrotirii drepturilor conexe 
şifunc{ionârii eficiente a sistemului na(ional de gestiune pe principii colecrive a acestor drepturi: 

Întrucât gestiunea corespun::ătoare pe principii colectil•e a drepturilor palrimoniale conexe necesită 
ca Păr{ile să conso!ide:e efo/'lurile in constituirea unei gesliuni echilibrate care să permită acumularea. 
distribuirea şi plata remunera(iei titularilor proportional Îll cea mai mare măsură posibilă cu utili::area 
acluală a interpretărilor. fonogramelor şi videogramelor: 

Părţile subscrise: 
ORDA, Asociaţia Obştească "Oficiul Republican al Dreptului de Autor". reprezentată prin Dna 

Viorica Nagacevschi , în ca litate de Preşed inte. 

ANCO, Asociaţia Obştească "Asociaţia Naţională "Copyright". reprezentată prin OI. Liviu Ştirbu. 
în calitate de Preşed i nte, 

denumite în continuare în comun .. Părţ i '' sau "Parte" după con text. avînd capaci tatea legală 

corespunzătoare pentru a semna ş i a executa preLentul Acord. au com en it asupra următoare lor clauze: 

Articolul 1 

1. Părţile au convenit să colaboreze în domeniu l gestiunii pe principii colective a drepturilor 
patrimoniale conexe (ale interpreţilo r. producătorilor de fonog rame şi videograme) în baza ega lităţii. 

avantajulu i reciproc şi apărării interesului reciproc a l Păqilor. 
2. Părţi l e recunosc că fiecare din e le. având statutul o rganizaţiei de gestiune colectivă a drepturilor 

patrimoniale conexe. desHişoară activitatea în conformitate cu l eg i s l aţia în vigoare. în baLa statutelor proprii 
ş i a împuternicirilor care le-au fost delegate de titul arii drepturilor conexe. funqionând potri' it 
reglementări lor privind asociaţii le fără scop lucrativ. 

3. Păriile recunosc capacităţ il e necesare de gestiune pe princi pii colective a le fiecărei din Pă rii ş i 

corespunderea tuturor cond iţii lor stabi 1 ite prin Statutele acestora. decizii le Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI) ş i prin legislaţ ie. 

4. Prezentul acord acoperă ş i toate chestiunile ce ţin de gestiunea pe principi i colective a dreptu rilor 
patrimoniale conexe în Republica Moldova, neprevăzute de Legea nr. l39 di n 02.07.20 1 O .. Privind dreptul de 
autor ş i drepturile conexe". 

5. Cheltuieli le f'i nanciare. necesare pentru real iza rea prevederi lor prezentulu i acord 'or f'i suportate de 
către fiecare din Păqi . 

Articolul Il 

1. În scopul organizării şi desfăşurări i activităţ i i de gestiune pc principii colect ive a drepturilor 
patrimoniale conexe. Păr1ile au convenit asupra următoare lor delimi tăr i ale atribuţii lor ce ţin de gestiunea pe 
principii colective a drepturilor patrimoniale conexe: 

a) ORDA gestionează pe princ ipii colective drepturile patrimoniale ale intcrpreţilor: 
b) ANCO gest ionează pe principii co lective drepturilor patrimon iale ale producătorilor de fonograme 

ş i prod ucător i lor de \ ideograme. 
2. În cadrul gestiunii pe principii colective a drepturilor patrimoniale de autor ş i conexe Păqile 

exercită următoarele atribuţi i : 

a) eliberează. prin ORDA. utilizatorilor o licenţă comună în numele ORDA şi 1\NCO: 
d -E - privind va lorificarea ob iectelor drepturi lor conexe (interp retărilor. fonograme lor ş r 

J5 }' vi~e?grame l or): . . .. , . .. . . . 
ltv}'"~ • r.4R. ~rrvrnd acu mularea remuneraţ r er compensatorrr - rn caLul el rberăr11 avrLulur respecti\ al 

c.qf:/12 .,_ ·l!J/J AGEPI: 

~ 



b) negoc i ază cu utili zatorii cuantumul remunera ţi e i pentru va lorificarea obiectelor dreptu rilor conexe 
( inte rpretă ril o r. fo nogramelor ş i videogramelor) ş i a remuneraţii co mpensatot:ii, prec um ş i alte 
condiţii ale licenţe l o r ce vor ti e libera t e~ 

c) acumulează remuneraţia stipulată în licenţe le e libera te~ 

d) reparti zează remuneraţia acumulată , o achită la timp ş i , pe cît este pos ibil , echitabil ş i propot1i onal 
cu val oarea ş i va lorificarea real ă a operelor ş i obiectelor drepturilor conexe co respunzătoa re; 

e) îi reprezintă pe titul arii drepturil or conexe, inc lus iv pe cei stră ini ( in clu siv în persoana 
o rga ni zaţiil o r de gestiune co l ecti vă din ţara co respunzătoa re). în in s ta nţe l e de j udecată ş i în cad rul 
altor proceduri lega le, precum ş i în orga nele ş i o rga ni za ţiil e de stat în l egătu ră cu drepturile 
transmise de aceşti a sau de prezenta lege în gestiun e ş i e fectu ează orice alte acte j uridice necesare 
pentru protecţi a ş i asigurarea drepturilor respective. inclusiv în nume pro priu ~ 

f)as i gură exercitarea drepturilor membrilor să i în s tră in ă ta te prin încheierea aco rdurilor de 
reprezentare rec iprocă a interese lor cu o rga ni za ţ i i sim ilare de gestiune co l ec ti vă din s tră in ă ta te: 

g) întreprinde orice alte acţi uni în limitele împut erni cirilor care i-a u f()s t de legate de că tre titul arii 
drepturi lor co nexe. 

3. În vederea gesti o n ă rii efici ente, echitabile ş i transparente a drepturil or co nexe, Pă qil e se vor 
informa în mod reciproc privind utilizatorii depi s taţi (datele de identi ficare ale lor), precum ş i pri vind 
licenţe l e eliberate ş i tarifele ce au fost aplicate în aceste li cenţe. 

Articolul lll 

1. În baza li ce nţe i comune eliberate de ORDA, în numele ORDA ş i ANCO. pentru va lorifi ca rea 
obiectelor drepturilor conexe, ORDA acumulează pe tot teritoriu al Republic ii Moldova remune raţiil e 

cuvenite interpreţil o r , producăto ril or de fonograme ş i producăto ril o r de videograme. 
2. Din toate sumele remuneraţiei destinate titularil or drepturilor conexe ş i achitate de către utilizatori 

ş i acumulate de către ORDA în baza li cenţe l o r eliberate 50% sînt destinate inte rpreţil o r. 50% -
producăto ril or de fo nogram e ş i producă toril or de videograme, tiind transferate de că tre ORDA pe contul 
A CO pentru repatti zare ş i pl ată ulteri oa ră . 

3. Cheltui elile suponate de ORDA în favoa rea A CO. vo r ti co mpensate de c ătre ANCO. în 
confo rmitate cu prevederil e Protocoa lelor a diţi o n a l e la prezentul /\cord. cu ga rantarea titulari lor de drepturi a 
reţin erii unui singur comi sion, în mărimea prevăzută în statutul fi ecăre i Pă rţi în parte. 

5. Repat1izarea ş i plata remuneraţi e i este as i gura tă de către tiecare din Pă qi în baza prezentul ui Acord. 
contractelor încheiate cu titul arii de drepturi , statutelor Pă rţil o r ş i a l eg i s l a ţi e i. d upă deducerea în prea labil a 
costurilor şi taxe lor legate de gestionarea drepturilor, acumularea. reparti za rea şi plata remune raţi e i . 

Articolul IV 

1. Luînd în con s id eraţi e prevederile l eg i s l aţ i e i . gesti unea pe princtpll co lecti ve a dreptulu i la 
comunicarea publi că prin cablu ş i a dreptului la retransmisie prin cabl u a obiectelor drepturilor conexe 
(interpretă ril o r , fonogramelor ş i videogramelor) este as i g ura tă de către o rga ni zaţi a care gesti onează pe 
principii colecti ve drepturile patrim oniale de autor, în cond iţ i il e avizului respecti v al AGEP I. 

2. Din remunera ţi a acum u l ată de către o rga ni zaţi a men ţ i o n a tă la punctul 1 pentru emi ·iunil e de 
telev iziune comunicate ş i retransmise prin cab! u: 

25% din remune raţi a ac umulată sînt transferate la ORDA ( 15% - inte rpreţil or a că ror interpretare 
este fi xată pe fonogramă: 10% - inte rpreţil or de opere audi ovizuale): 
25% din remune ra ţi a acumulată sînt transferate la A CO ( 15% - producăto ril o r de opere 
audi ov izuale sau de videograme: 10% - producă tor i lor de fo nograme). 

3. În cazul acumul ă rii remuneraţ ie i pentru reprod ucerea fo nogramelor d in remune ra ţi a compe nsatorie 
acumul ată ORDA tra n sferă la ANCO 25%, pentru prod ucă to ri de fo nograme. 

4. Repartizarea ş i plata remuneraţi e i în condiţiil e prezentului atti co l este as i gurată de către tiecare din 
Pă rţi în baza prezentului Acord, contractelor încheiate cu titularii de drepturi , tatutelor Păqil o r ş i a 
l eg i s l aţi e i , după deducerea în prea labil a costurilor ş i taxe lor legate de gesti onarea drepturilor. ac umularea. 
repatti zarea şi plata remunera ţi e i . 

Articolul V 

1. ORDA ş i A CO a s i gură exercitarea dreptului la remuneraţi e compensatori e prin: 
b) eliberarea utilizatorilor a li cenţe i unice de către ORDA: 
c) acumularea remuneraţi e i compensatorii . 



2. În cazul acumulării remuneraţiei pentru reproducerea operelor audio\ izualt: sau a' ideogramelor din 
remuneraţia compensatorie acumulată ORDA transferă: 

la organizaţia de gestiune pe principii colect i've a drepturilor patrimoniale de autor' - 40% pentru 
autori: 
la ANCO - 30% pen tru producători ai opere lor audio' iLuale sau ai videogramelor. 

3. În cazul acumulării remuneraţiei pentru reproducerea fonogramelor din remuneraţia compensatorie 
acumulată ORDA transferă : 

la organizaţia de gestiune pe principii colecti \e a drepturilor patrimoniale de autor- 50% pentru 
autori: 
la A CO - 25% pentru producători de fonograme. 

4. Repattizarea şi plata remuneraţiei în cond iţiile preLentului Anicol este asigurată de către fiecare din 
Părţi în baza prezentului Acord. contractelor încheiate cu titulari i de drepturi. statutelor Părţilor şi a 
legislaţiei. după deducerea în prealabil a costurilor ~ i taxelor legate de gestionarea drepturilor. acumularea. 
repa11izarea ş i plata remuneraţ i ei. 

Articolul VI 

1. Organizarea ~i realizarea practică a colaborării Părţilor în baza prezentului cord se efectuează 
conform protocoalelor adiţ iona le la preLentul acord. 

2. Executarea prezentul ui Acord \a fi gll\ernată de principiul bunei credinţe. 
3. Nici una din Părţi nu are dreptul să transfere integral sau parţial prezentul Acord unei teqe păqi. 

oricare ar ti aceasta. 
4. Părţile com in să îşi furnizeze reciproc informaţii necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a 

prezentului Acord şi pentru gest iunea eficientă a drepturilor respecti\ e. 
5. Pă11ile vor lua măsuri le corespunzătoare pentru a asigura contidenţial i tatea inf<.mnaţiilor în măsura 

cerută de oricare din Părţi sau de pre,ederile legislaţiei. 

Articolul Vll 

1. Toate modificările ş i completările la prezentul Acord. se perfecteaLă prin intermediul protocoalelor 
adiţionale în formă scrisă. semnate de către repre;entanţii împuterniciţi ai Păqilor. ce se consideră părţi 
integra nte ale prezentului Acord. 

2. În caLul modificării l egislaţiei ~au a tratatelor internaţionale. sau al adoptăni de noi instrumente 
internaţ i onale destinate a introduce noi drepturi sau a le e~tinde pe cele e~istente. Păqile con\ in să modifice 
prezentul Acord astfel încât împuternicirile reciproce de gestiune pe principii colecti\e să reflecte noile 
prevederi sau noi le drepturi ş i obi i gaţi i. 

Articolul VIJJ 

1. Prezentul acord va intra în\ igoare din momentul semnării lui. 
2. Prezentul acord se încheie pe un termen nelimitat şi poate fi reziliat numai prin acordul comun al 

Părţi lor reflectat în Protocolul adiţional la prezentul Acord. 
3. roate di\ergenţele cu pri ' ire la interpretarea şi aplicarea pre,ederil or prezentului Acord. precum şi 

cele. ce ţin de încheierea şi executarea prezentului Acord. vor fi so l uţionate pe calea negocierilor între Părţi. 
4. Prezentul acord a fost întocmit în mun. Chişinău. Republica Moldova. în tre1 exemplare. în limba 

română, cu putere jurid ică ega l ă. câte un ul pentru fiecare din Părţi. iar un exemplar pentru AGEPI. 
5. Prezentul acord nnat în data de 07 martie 2013. 

Semnăturile Părţilor 
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