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Priorit i OMPI

• Protec ia drepturilor organiza iilor de 
difuziune;

• Excep ii i limit ri ale dreptului de autor 
pentru biblioteci si arhive;

• Excep ii i limit ri ale dreptului de autor 
pentru institu iile de înv mînt i de 
cercetare.



Bibliotecile i dreptul de autor

•  asigure protec ia dreptului de autor i accesul la informa ie;

• Misiunea bibliotecilor este de a oferi accesul la informa ii i 
cuno tin e;

Bibliotecile au un rol cheie în asigurarea accesului la informa ia 
protejat  de dreptul de autor.

Scopul 
Protejarea i promovarea intereselor bibliotecilor în domeniul 
dreptului de autor



Bibliotecile i dreptul de autor

• Dreptul de autor încurajeaz  creativitatea i studiul;
• Excep iile i limit rile sunt temelia accesului la 
informa ie;
•Biblioteca este esen ial  pentru înv mânt, cercetare 
i cultur . Ea promoveaz  accesul la informa ii i-l 

promoveaz  dezvoltarea economic i social . Este în 
interesul public de a nu fi limitat  printr-un drept de 
împrumut public în legisla ia na ional  sau de 
dispozi iile contractuale.



Factori pentru utilizarea legal  a operelor

• 1) scopul i modul utiliz rii, dac  scopul nu 
este ob inerea de avantaje comerciale sau 
este utilizat  în cadrul institu iilor sociale 
nonprofit;

• 2) natura operei protejate; 
• 3) m rimea i importan a fragmentului în 

raport cu întreaga oper  protejat ; 
• 4) efectul utiliz rii asupra poten ialei pie e de 

desfacere sau valoarea operei protejate. 



Testul în trei pa i

• cazuri speciale, adic : 1. domeniul de aplicare al excep iilor i limit rilor 
 fie restrîns

2. s  se aplice cazurilor speciale în sensul unei 
motiva ii juridico-politice temeinice (satisfacerea anumitor necesit i 
ale înv mîntului public, accesului la informa ie util  pentru a participa 
în via a social  etc). 

•  nu intre în conflict cu valorificarea normal a operelor, obiectele 
drepturilor conexe i drepturile produc torilor bazelor de date, adic  s  
nu submineze modurile normale (actuale sau poten iale)  de valorificare 
a drepturilor.

•  a cauza un prejudiciu interesului legitim al titularului de drepturi
Condi ia se consider  îndeplinit  dac  interesul public de asigurare a 

protec iei adecvate pentru dreptul de autor, drepturile conexe i  
drepturile sui generis, pe de o parte, i  celelalte interese publice care 
servesc ca temeiuri juridico-politice pentru excep ii i limit ri, pe de alt  
parte, sînt în echilibru. 



Scopurile excep iilor copyright

• nevoia de a respecta libertatea expresiei sau 
confiden ialitatea

•  stimuleze creativitatea
• imposibilitatea de a monitoriza i de a 

pretinde plata pentru unele servicii.

Excep iile = „drepturile utilizatorului”.



Excep ii i limit ri ?

•rolul bibliotecilor ca depozitari i furnizori de 
informa ii;

•misiunea bibliotecii ca serviciu public, de a 
permite dezvoltarea condi iilor esen iale 
pentru predare, cercetare i interes public;

•Posibilitatea de a accesa prin intermediul 
mediului digital patrimoniul
na ional/interna ional tiin ific/cultural;



Excep ii i limit ri ?

• rile în curs de dezvoltare i cele în tranzi ie nu 
beneficiaz  întotdeauna de flexibilitate, inclusiv 
excep iile i limit rile dreptului de autor, care ar 
permite bibliotecilor i arhivelor de a- i îndeplini 
atribu iile lor publice;

• asigurarea egalit ii de anse la nivel mondial de 
acces la cercetare i inovare prin abordarea global a 
excep iilor i limit rilor dreptului de autor i 
armonizarea acestora pentru a asigura fluxul de 
informa ii;



Provoc ri pentru biblioteci

• utiliz ri transfrontaliere - necesit ii de a 
permite bibliotecilor de a importa lucr ri i s  
fac schimb, în special pentru educa ie i 
cercetare;

• Operele orfane - trebuie s  fie tratate separat 
inînd seama de particularit ile lor specifice;

• Limitarea r spunderii bibliotecilor - ar servi ca 
o garan ie pentru îndeplinirea misiunilor lor.



Provoc ri pentru biblioteci

• suri tehnologice de protec ie (TPMs):
- bariere pentru biblioteci i arhive în îndeplinirea 
misiunilor lor;
- cadru flexibil asigurat de tratatele interna ionale 
existente, permi ând solu ii adecvate la nivel 
na ional.

• practicile contractuale:
- ar trebui s  fie subscrise la nivel na ional;
- nevoia de normele interna ionale care s  
reglementeaz  problema.



Strategia de dezvoltare a culturii “Cultura 2020” 

• Obiectivul specific - Crearea re elelor virtuale ale 
institu iilor i produselor culturale, astfel încît, pîn în 
anul 2020, toate categoriile de patrimoniu cultural, 
inclusiv colec iile muzeelor i fondurile bibliotecilor, 

 fie digitizate, iar sistemul informa ional din 
domeniul culturii s  devin  func ional.

• Ac iunile prioritare:
• digitizarea fondurilor bibliotecilor i asigurarea 

re elei de împrumut digital interbibliotecar;
• formarea bibliotecii virtuale; 



Evaluarea prejudiciului

• prejudicierea titularului prin ne-remunerare
versus

• prejudicierea interesului protejat de limitare



Dreptul la conservare i înlocuire

•se permite pentru biblioteci i arhive s  reproduc  
lucr ri, materiale care fac obiectul drepturilor conexe, 
dobândit în mod legal sau accesate de c tre bibliotec  
sau arhiv  pentru scopuri de conservare sau de 
înlocuire, în conformitate cu practica corect .

•exemplarele care au fost reproduse în scopuri de 
conservare sau de înlocuire pot fi folosite ca 
substituente ale lucr rilor originale sau ale materialelor 
prezervate sau înlocuite.



Dreptul pentru furnizarea electronic  a documentelor

Aceasta va fi permis  pentru bibliotec  sau 
arhiv  pentru a furniza o copie a oric rei lucr ri, 
supuse drepturilor conexe, dobândit în mod 
legal (procurat ) sau ob inut  de c tre bibliotec  
sau arhiv  c tre o alt  bibliotec  sau alt  arhiv  
pentru transmiterea c tre utilizatori, prin orice 
mijloace, inclusiv transmiterea digitala.



Dreptul de a utiliza lucr ri pentru persoanele cu 
dizabilit i

O bibliotec  sau arhiv , care a ob inut o lucrare, 
sau materiale protejate de drepturile de autor, 
dar care nu este accesibil /e pentru o persoan  
cu disabilit i, 

 li se permit  s  se adapteze, reproduce, 
transmite, comunica i pune la dispozi ia 
persoanelor, într-o form  care este accesibil  
pentru acea persoan .



Dreptul de a utiliza lucr ri pentru educa ie, cercetare 
i studiu privat

Se permite pentru biblioteci i arhive la cererea unui 
utilizator, precum i de c tre utilizatorii lor, de a 
reproduce/comunica prin orice mijloace o lucrare, i 
material care fac obiectul drepturilor conexe, dobândit 
în mod legal sau accesate de c tre bibliotec  sau arhiv , 
în scopul de educa ie, cercetare, sau studiului privat, cu 
condi ia ca o astfel de utilizare este compatibil  cu 
practica corect  cum sunt stabilite în legisla ia 
na ional .
•Reprezentarea i executarea unei opere în cadrul 
activit ilor bibliotecilor, exclusiv în scopuri specifice i 
cu condi ia c  atât reprezentarea, executare, cât i 
accesul publicului s  fie f  plat



Dreptul de a utiliza operele orfane

•  fie admis pentru biblioteci i arhive de a reproduce 
i de a folosi de altfel o lucrare sau/ i materiale 

protejate de drepturile conexe, pentru care autorul sau 
alt titular de drepturi nu pot fi identifica i sau localiza i 
dup  o cercetare rezonabil  anterioar , inclusiv prin 
punerea acesteia la dispozi ia publicului.
•în cazul în care autorul sau alt titular de drepturi a fost 
identificat, ulterior, acesta poate solicita bibliotecii sau 
arhivei o remunera ie echitabil  pentru o utilizare 
viitoare sau pentru a solicita încetarea utiliz rii.



Directiva – opere orfane

Permite utilizarea:
• operelor publicate în forma c ilor, revistelor, 

ziarelor, sau alte scrieri din colec iile  bibliotecilor 
publice accesibile, institu iilor de înv mînt, 
muzeelor i arhivelor, 

• operelor audiovizuale cuprinse în colec iile 
institu iilor de patrimoniu cinematografic,

• înregistr rilor audio ale operelor audiovizuale 
produse de organiza iile publice de difuziune 
con inute în arhivele lor. 



Dreptul la împrumut

Se permite pentru o bibliotec  pentru a împrumuta o 
lucrare ob inut  în mod legal protejat  de drepturile de 
autor, sau este subiectul al drepturilor conexe, c tre o 
persoan , sau c tre o alt  bibliotec  de împrumut prin 
orice mijloace. Se în elege c  împrumuturile care dau 
na tere la o plat  al c rei cuantum nu dep te 
dincolo de ceea ce este necesar pentru a acoperi 
costurile opera ionale este un serviciu non-comercial;



Dreptul la remunerare pentru împrumut

În cazul în care proprietarul d  cu împrumut originalul sau exemplarele 
unei opere, cu excep ia operelor de arhitectur i a operelor de art  
aplicat , nu este necesar consim mîntul autorului sau al altui titular al 
dreptului de autor, îns , autorul sau alt titular al dreptului de autor are 
dreptul la o remunera ie echitabil .

Bibliotecile sau alte institu ii similare, care nu urm resc ob inerea 
unui  avantaj economic sau comercial direct ori indirect, sînt scutite de 
obliga ia de a pl ti remunera ia respectiv .

Dreptul de împrumut se exercit  numai prin intermediul unei 
organiza ii de gestiune colectiv , împuternicite de c tre autor sau alt 
titular de drepturi.



Cine trebuie s  achite pentru dreptul la 
împrumut public?

În majoritatea cazurilor statul este responsabil 
de plata remunera iei în calitatea sa de 
proprietar al bibliotecilor publice.

Exist i state unde obliga ia de plat  revine 
bibliotecilor.



Tipuri de licen e pentru biblioteci:

• licen ele legale (Olanda, Elve ia) - licen a de a copia 
este dat  de lege i consim mântul titularilor de 
drepturi nu este cerut, ace tia au totu i dreptul la 
remunera ie prelevate sub forma unei cote 
procentuale (Germania, Spania);

• licen e non-voluntare prev zute de lege i 
concesionate în cadrul unui sistem de gestiune 
colectiv  extins (cazul rilor nordice);

• gestiunea colectiv  obligatorie (Fran a, România); 
• licen e voluntare (SUA, Anglia, Japonia, Columbia).



Elementele constitutive 
ale contractului de licen

• ile contractului,
• cadrul legal, 
• drepturile garantate i obliga iile asumate, 
• restric iile de utilizare, 
• modalit ile de livrare i  realizarea accesului la materialul 

autorizat, 
• taxa de licen ,
• preluarea de c tre bibliotec  a materialului ob inut prin licen , 
• stabilirea unor  garan ii, 
• desp gubiri, 
• definirea cazurilor de for  major , 
• modalitatea de rezolvare a neîn elegerilor, 
• termenele de valabilitate ale contractului.



Principalele  direc ii de ac iune ale IFRRO

IFRRO (Federa ia Interna ional  a 
Organiza iilor ce gestioneaz  Dreptul de 
Reproducere)

• înfiin area de noi membri în rile unde nu 
exist  asemenea organisme;

• facilitarea acordurilor i a rela iilor între 
membri s i; 

• con tientizarea îngrijor rilor publice cu privire 
la copyright. 



Drepturi/îndatoriri pentru biblioteci

• Permisiunea ca cititorii s  foloseasc  aparatele de 
copiat i de multiplicat ale bibliotecii

• Asigurarea accesibilit ii materialelor protejate prin 
intermediul calculatoarelor din biblioteci

• Realizarea copiilor pentru cititori
• Realizarea copiilor pentru p strarea i înlocuirea 

documentelor
• Crearea portofoliilor pentru studen i
• Adaptarea materialelor pentru orbi i pentru cei cu 

deficien e de vedere
• Împrumutul interbibliotecar



Mul umesc pentru aten ie!

Tel: (37322) 400-555
Fax: (37322) 440119

E-mail: Olga.Belei@agepi.gov.md
www.agepi.gov.md


