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1. Cum oare opera ajunge de la “creatorul” ei la auditoriu?

2. Cum muzica compozitorului ajunge să fie difuzată la radio?

3. Cum autorii,compozitorii, artiştii, scriitorii şi alte persoane care 
“creează” trăiesc din “munca lor creatoare”?

4. De ce un magazin alimentar în care se difuzează muzică de la 
radio trebuie să plătească remuneraţia de autor?

5. De ce un autor nu poate să-şi gestioneze în mod individual 
drepturile?

6. “Ce” şi “pentru ce” sunt organizaţiile de gestiune colectivă?
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Elementele principale în funcționarea DAC

Titularii de drepturi pot decide CUM şi de
CINE să fie utilizate operele lor, totuşi
câteodată este imposibil ca titularul să
negocieze licenţele în mod individual şi
apelează la sistemul de gestiune colectivă.



Legea nr.139 din 02.07.2010 cu privire la drepturile de autor 
şi conexe, Titlul VII – Gestiunea colectivă a dreptului de autor 
şi a drepturilor conexe.

Prevederile legale privind gestiunea colectivă trebuie să se 
bazeze pe 2 principii de bază:

Să garanteze 
remunerația autorilor și 
altor titulari de drepturi

Să fie ușor de 
respectat pentru 

utilizatori



Remunerația pentru utilizarea operei

Gestiunea 
individuală

Gestiunea colectivă

Autor - Contract-
Editură

Titular - OGC OGC -
Utilizator



Scopul sistemului de gestiune colectivă



Dreptul de 
retransmitere prin cablu

Drepturi gestionate 
colectiv obligatoriu:

Dreptul la 
remunerație 

compensatorie pentru 
copia privată

Dreptul la 
comunicarea publică 
a operelor muzicale

Dreptul de suită

Dreptul de 
radiodifuzare a 

operelor muzicale



Beneficiile sistemului de gestiune colectivă

Pentru titularii 
de drepturi

Pentru 
utilizatori

• Se concentrează la ce ştiu ei mai bine – să 
“creeze”, iar pentru a crea e nevoie de bani 

şi timp
• Gestiunea individuală este costisitoare 

(inspectorii unui OGC sunt localizaţi în 
diferite regiuni)

• Pot obține licența de la o singură sursă și 
pentru operele naționale și internaționale

• Complicat va fi pentru un post de radio să 
ceară permisiunea de la fiecare titular de 
drepturi pentru difuzarea unei melodii



Organizațiile de gestiune colectivă- OGC

OGC - o organizaţie (asociaţie) non
– profit;

- formată  prin libera asociere a 
titularilor de drepturi;

- avizată de AGEPI;
- reprezintă titularii de drepturi şi 

gestionează în numele acestora 
operele date în gestiune.



1. MONITORIZEAZĂ utilizarea operelor

2. ACORDĂ licenţe pentru valorificarea operelor şi obiectelor 
drepturilor conexe

3. NEGOCIAZĂ cu utilizatori tarifele

4. COLECTEAZĂ remuneraţia

5. REPARTIZEAZĂ remuneraţia



Utilizatorii au obligaţia să prezinte 
rapoarte de valorificare (play –
list).
Unii utilizatori pornind de la scopul
creării acestora, în mod obligator 
utilizează opere muzicale 
(discoteca), alţii utilizează muzică 
în scop ambiental.



Acordarea de licenţe – funcţia 
primară a OGC.
Licenţele acordate sunt neexclusive, 
ceea ce înseamnă  că nici un utilizator 
nu are dreptul exclusiv asupra 
repertoriului OGC. 
Astfel, toate posturile de radio au 
dreptul să difuzeze muzica gestionată 
de OGC.
În unele licenţe poate fi fixat tariful, 
dar unele licenţe nu prevăd tarif .



Utilizatorii trebuie trataţi în mod 
nediscriminatoriu. 
Tarifele sunt stabilite pornind de la 
anumite criterii obiective.
Tarifele nu trebuie să fie mai mici decît 
cele prevăzute de Guvern.
Exemple de stabilire a tarifelor pentru:

- restaurant, bar, cafenea;
- hotel;
- radio şi TV;
- concert, teatru etc.

Serviciile de televiziune prin cablu sunt 
oferite contra cost, plata pentru ele nu 
acoperă remunerațiile datorate titularilor 
de drepturi



Regula generală – sumele colectate de un 
OGC nu pot fi asimilate veniturilor 
acesteia.
OGC – ul îşi poate reţine un procent 
(comision de administrare) din sumele 
acumulate.
Cheltuielile suportate de OGC trebuie să 
fie rezonabile şi indispendabile.
Mai poate fin reţinut un procent pentru 
diferite scopuri: sociale, culturale etc.



Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală -
instituţie publică aflată în subordinea Guvernului, 

responsabilă de promovarea şi realizarea 
activităţilor în domeniul protecţiei juridice a 
proprietăţii intelectuale privind drepturile de 

proprietate industrială, dreptul de autor şi 
drepturile conexe.

AGEPI – avizează, monitorizează şi 
supraveghează activitatea OGC.



 1. Asociația ”Drepturi de autor și conexe” (AsDAC) – suspendată 
funcția de colectare prin Încheierea Judecătoriei sect.Rîșcani din 
20.11.2014;

 2. Asociația pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI) –
suspendată activitatea prin Încheierea Judecătoriei sect.Rîșcani din 
21.02.2013;

 3. Asociația ”Copyright” (ANCO);

 4. Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA);

 5. Asociația Obștească ”ReproMold”.



 Reprezentanții OGC-urilor nu sunt angajați ai AGEPI și 
nu reprezintă această instituție.

 AGEPI nu are atribuții privind colectarea remunerațiilor
de la utilizatori și repartizarea acestora către titulari, acest 

atribut revenind exclusiv organizațiilor de gestiune colectivă.

 AGEPI nu încasează procent din aceste sume colectate de 
către OGC-uri.
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