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Preşedinte Nagacevschi Viorica 

Raport/Darea de seamă privind activitatea Oficiului Republican al 
Dreptului de Autor pe parcursul anului 2014 

Asociaţia Obştească "Oficiul Republican al Dreptului de Autor" a fost fondată de către 

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 Satutul 

ORDA, care a fost ulterior înregistrat la Ministerul Justiţiei al R.M. la 10.05.2012 (nr. 5302). Pe 

parcursul anului 2013 statutul asociaţiei a fost adoptat în nouă redacţie şi a fost prezentat 

AGEPI-ului precum şi în cadrul controlului efectuat de acesta la fel a făcut cunoştinţă cu 

Statutul, în anului 2014 Statutul asociaţiei aprobat în nouă redacţie n-a suferit ulterior careva 

modificări sau completări după controlul efectuat de către AGEPI. Iar ce ţine de regulamentele 

interne acestea la fel de la controlul AGEPI care au fost prezentat nu au suferit modificări şi 

completări. 

Potrivit Deciziei nr.2/2146, din data de 05.12.2012 a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) publicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova pe data de 11.12.2012, ORDA a fost avizată în conformitate cu Legea nr. 139/2010 

privind dreptul de autor şi drepturile conexe publicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr.l91-193, în calitate de organizaţie de gestiune colectivă a autorilor, interpreţilor şi 

producătorilor de fonograme şi videograme, cu dreptul de a elibera beneficiarilor licenţe pentru 

următoarele categorii de drepturi: 

a. Dreptul la comunicarea publică prin eter şi cablu; 

b. Dreptul la comunicarea publică prin internet Spunerea la dispoziţie în regim 

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

Decizia cu privire la avizarea organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor 

patrimoniale de autor şi/sau conexe a intrat în vigoare la momentul publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. Această decizie a conferit ORDA dreptul de a elibera licenţe 

extinse pentru perioada de la 11.12.2012 pînă la 04.10.2013. 

Conform Deciziei AGEPI nr.3/1566 din 20.09.2013, publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr.216-220 din 04.10.2013, au fost avizate toate organizaţiile de gestiune 

colectivă (OGC) să gestioneze, de sine stătător sau în comun, în bază de acord, toate drepturile 

care le-au fost încredinţate în gestiune. 

Pentru implementarea Deciziei AGEPI nr.3/1566 din 20.09.2013 şi necesitatea consolidării 

relaţiilor de conlucrare între OGC şi utilizatori, la data de 14.11.2013 a fost semnat un Protocol 

de către reprezentanţii AGEPI, AsDAC, ANCO şi ORDA. Părţile s-au obligat să identifice 

soluţii de delimitare a cotelor anuale ce le revin, reieşind din repertoriul gestionat de acestea 

conform contractelor încheiate, din volumul total al obiectelor drepturilor de autor şi conexe 

valorificate. Pentru eficientizarea modului de determinare a cotelor în baza operelor valorificate, 

AGEPI a achiziţionat Baza de date a pieselor muzicale difuzate pe parcursul anului 2013, 

generate de sistemul specializat „Media Forest", şi a pus-o la dispoziţia OGC-urilor în mod 

gratuit, unica obligaţie a cărora fiind de a identifica piesele din repertoriul propriu şi transmiterea 

datelor la AGEPI. Pentru ca acest proces să fie realizat cu succes, la data de 24.01.2014, a fost 

semnat un Protocol comun între AGEPI, ANPCI, AsDAC, ANCO şi ORDA, prin care a fost 

creat Grupul comun de lucru, care trebuia să delimiteze cotele procentuale ce le revin fiecărei 

organizaţii din volumul total al obiectelor drepturilor de autor şi conexe valorificate, inclusiv 

cota 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, acestea urmînd a fi aplicate la 

colectarea remuneraţiei ce urmează a fi achitată de către utilizatori pentru anul 2014, precum şi 

la repartizarea remuneraţiei acumulate în anul 2013. 

Pentru prezentarea rapoartelor privind cotele procentuale delimitate de către fiecare 

organizaţie în dependenţă de repertoriul gestionat şi cota delimitată pentru obiectele drepturilor 

de autor şi conexe neidentificate a fost stabilit termenul de 1 lună. 

Toate asociaţiile de gestiune colectivă ale drepturilor de autor şi conexe avizate au transmis 

în termenii stabiliţi către AGEPI informaţia privind cotele sale ce le revin şi doar AsDAC nu a 

prezentat informaţiile solicitate. întru soluţionarea pe cale amiabilă al situaţiei create, la data 

04.06.2014 către AsDAC a fost transmisă o cerere prealabilă cu solicitarea de a-şi onora 
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obligaţiile asumate prin semnarea Protocolului din 24.01.2014 în termen de 30 de zile. Nici un 

răspuns la cererea înaintată nu am primit şi pînă în prezent AsDAC se eschivează de la 

prezentarea informaţiilor solicitate. 

Lipsa acestor informaţii crea pe parcursul anului 2014 impedimente majore în activitatea 

OGC-urilor, fiind imposibilă colectarea remuneraţiei de autor doar din motivul că nu au fost 

stabilite cotele finale, luînd la bază şi cotele prezentate de către AsDAC. Ba mai mult, noi, cît şi 

celelalte OGC am fost nevoiţi să suportăm cheltuieli nejustificate, fără a avea posibilitatea de a 

ne realiza atribuţiile de bază doar din motivul că AsDAC nu a transmis către AGEPI cotele 

procentuale deţinute. 

Ţinînd cont de faptul că termenul convenit şi acceptat de către AsDAC prin semnarea 

Protocolului din 24.01.2014 a fost depăşit peste orice limită a unui termen rezonabil şi prin 

acţiunile sale ilicite această organizaţie stopa activitatea celorlalte OGC, am solicitat AGEPI să 

întreprindă careva măsuri. 

Pe parcursul anului 2014 ne-am adresat către AGEPI cu numeroase cereri întemeie cu 

privire la acţiunile ilegale ale alei OGC (ANPCI) de a lua careva măsuri, am primit răspunsurile 

AGEPI prin care a constatat că ANPCI a încheiat ilegal cu SRL Siremin un contract de licenţă la 

data de 02.07.2014 în timp ce Decizia de avizare a ANPCI era suspendată prin încheierea 

Instanţei de Judecată, apoi AGEPI a aflat despre faptul că ANPCI a eliberat licenţă extinsă 

utilizatorului SRL Vertamar la data de 01.01.2013 în timp ce doar ORDA putea elibera o astfel 

de licenţă, unde iarăşi a constatat prin răspunsul din 12.09.2014 nr.1980 încălcarea de către 

ANPCI a legislaţiei şi a Deciziei de avizare a ANPCI nr.1/57, la aceiaşi dată AGEPI constată că 

ANPCI a mai eliberat o licenţă ilegală utilizatorului SRL Bravo TV în timp ce nu avea în 

general avizare de la AGEPI, la data de 15.10.2014 prin comunicatul nr.2221 AGEPI iarăşi 

constată o ilegalitate şi în special că ANPCI a eliberată licenţă utilizatorului de opere SRL 

Megaradio în timp ce Decizia de avizare nr.1/57 era suspendată, la data de 21.12.2014 atît prin 

comunicatul nr.2281, cît şi comunicatul nr.2279 AGEPI a mai constatat că ANPCI a mai eliberat 

doua licenţe ilegale utilizatorilor de opere(SRL Stirimedia TV) în timp ce avizarea acesteia era 

suspendată, prin comunicatul din 05.12.2014 cu nr.2869, AGEPI a mai constatat că ANPCI a 

mai eliberat o licenţă ilegală utilizatorului de opere (SA Analiticmedia Grup) prin care a indus în 

eroare utilizatorul de opere în timp ce în general nu era avizat. 

ORDA a încercat aplicarea în practică a Deciziei AGEPI nr.3/1566 din 20.09.2013, a 

expediat în adresa utilizatorilor informaţia necesară, le-a trimis diferite somaţii şi cereri 
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prealabile cu privire la obţinerea licenţei dar din motivele enunţate şi concurenţa neloială şi 

ilegala a ANPCI şi AsDAC na fost posibilă eliberea licenţă tuturor utilizatorilor, dar pe parcursul 

anului 2014 au fost modificate unele licenţe eliberate încă în anul 2013 potrivit Deciziei AGEPI 

din anul 2012. 

în anul 2014 ORDA n-a petrecut nici o adunare generală şi respectiv nu are careva hotărîri 

ale adunării generale. Ultimile hotărîri au fost prezentate către AGEPI la controlul care a fost 

efectuat la sediul ORDA. Adunările generale se vor petrece potrivit prevederilor statutare. Iar 

consiliul ORDA se întruneşte în şedinţe cu regularitate, la fel potrivit recomandărilor expuse în 

actul de control al AGEPI. 

Pe parcursul anului 2014 ORDA a depus efort pentru a clarifica situaţia cu titularii de 

drepturi care aveau contracte cu mai multe organizaţii de gestiune colectivă din RM. 

în ce priveşte auditul intern sau extern n-a fost efectuat din cauza lipsei necesităţii acestuia, 

în cazul în care AGEPI îl va solicita propunerea va fi analizată. 

Ce priveşte acordurile cu alte organizaţii de gestiune colective acestea au fost prezentate la 

AGEPI şi careva modificări n-au survenit. 

Este important faptul că, modificările permanente în domeniul gestiunii colective, lipsa 

unor tarife minime actualizate, precum şi eforturile de concurenţă neloială a altor organizaţii de 

gestiune colectivă, permit utilizatorilor să refuze încheierea acordurilor de licenţă şi de asemenea 

duc la încheierea unor acorduri ce prevăd sume foarte mici pentru achitarea remuneraţiei. 

Pe parcursul anului 2014 ORDA a participat activ la şedinţele organizate de AGEPI cu 

asociaţiile utilizatorilor de opere, precum şi a participat la elaborarea tarifelor minime ale 

remuneraţiei de autor. 

ORDA a întreprins toate măsurile pentru a încasa remuneraţia de la utilizatori, totodată a 

acţionat în judecată mulţi utilizatori: pe rol fiind 85 de cauze, ORDA a avut cîştig de cauză în 9 

procese civile. Totodată, şedinţele de judecată durează mult în timp din cauza acţiunilor ilegale 

ale ANPCI pe dosarele care se află în judecată. ORDA pe parcursul anului 2014 a fost implicată 

în soluţionarea pe cale judiciară a mai multor acţiuni civile şi contencios administrativ, unele 

dintre ele se află încă în curs de examinare. 

ORDA a efectuat diferite măsuri pentru identificarea autorilor/titularilor de drepturi 

care nu sunt membri ORDA şi nici nu i-au încredinţat în vreun alt mod drepturile sale în gestiune 

în vederea distribuirii remuneraţiei acumulate pe parcursul anului 2014 pentru licenţa extinsă, 

prin diferite mijloace, invitarea titularilor la discuţii, scrisori către diferiţi titulari de drepturi etc. 
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Paginile www.orda.md şi pagina de www.facebook.com sînt cu regularitate completate 

şi actualizate. 

Totodată, fiecare titular de drepturi poate primi la sediul ORDA informaţia pe care o 

solicită şi consultare juridica în domeniul gestiunii drepturilor sale. 

La moment asociaţia este condusă de către Preşedintele asociaţie, Directorul precum şi 

Consiliul ORDA care lucrează activ. 

Ce ţine de informarea AGEPI cu privire la implimentarea şi furnizarea informaţiei în 

legătura cu Decizia AGEPI nr.3/1566, această informaţie n-a putut fi prezentată din cauza 

acţiunilor ilegale ale AsDAC care au fost descrie mai sus. 

Totodată, fondînd în anul 2014 Centrul de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor 

(CLAD) împreuncă cu Copyright, ORDA speră că în anul 2015 va putea colecta inclusiv 

remuneraţia pentru anul 2014. 

Anexe: raportul fincmeiăfcu informaţia sbiicitală de AGEPI; 

Preşedinte ORDA Nagacevschi Viorica / / ^ € ^ V _ ^ ^ 
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