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Drepturile de autor și drepturile 

conexe



Garanții ale

creativității

❑ Constituţia RM garantează protecţia dreptului de autor şi

libertatea creaţiei artistice, literare şi ştiinţifice;

❑ Legea nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi

drepturile conexe;

❑ Interacțiunea cu alte domenii (Legea presei, Legea cu 

privire la , Legea cu privire la publicitate, Codul

Audiovizualului, Legea cu privire la cinematografie, etc.)

❑ Convențiile internaționale cu privire la drepturile de autor

și drepturile conexe la care Republica Moldova este parte;

❑ Directivele Europene.



Ce este o ”Operă”?

Opera – rezultat al creaţiei intelectuale originale în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, indiferent de 

mijloacele de creare, de modul concret şi de forma de exprimare, de valoarea şi importanţa acesteia.

Originalitatea operei

❖ În doctrină, originalitatea operei este considerată ca o expresie a amprentei

personalităţii şi individualităţii autorului.

❖ Legea face distincţia între calitatea de autor al unei opere, pe de o parte, şi aceea

de subiect al dreptului de autor al unei asemenea opere, pe de altă parte.

❖ Cel mai important subiect al dreptului de autor este considerat autorul operei de 

artă, literatură sau ştiinţă.

❖ Calitatea de autor al unei opere o poate avea numai persoana fizică, deoarece

numai ea dispune de însuşirile şi capacităţile fizice şi spirituale care sunt necesare

realizării unei asemenea creaţii



Dreptul de autor și drepturile conexe

Autorul – persoana fizică prin a cărei activitate creatoare a fost creată opera.

• Dreptul de autor (Copyright) termen juridic ce reglementează

raporturile ce apar la crearea și valorificarea lucrărilor literare

și artistice precum romane, poeme, piese de teatru, jocuri,

filme, opere muzicale, situri web, picturi, fotografii, sculpturi,

design arhitectural, etc.

• Drepturile conexe sunt acele care includ drepturile artiștilor

apărute ca urmare a interpretării, drepturile legate de

înregistrările efectuate de producătorii de fonograme și

drepturile apărute drept urmare a emisiei programelor de radio

și televiziune.



NU beneficiază de protecția drepturilor de autor și a drepturilor 

conexe:

❖ Documentele oficiale cu caracter normativ, administrativ sau politic și

traducerile acestora (legi, hotărâri judecătoreşti, etc.)

❖ Simbolurile de stat şi semnele oficiale ale statului

(steme, drapele, decoraţii, semne băneşti, etc)

❖ Expresiile folclorice (urături, proverbe, zicători, doine, balade, 

etc.)

❖ Noutăţile zilei şi a diverselor fapte ce reprezintă o simplă informaţie

❖ Ideile, teoriile, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de 

funcţionare sau conceptele matematice ca atare.



Drepturile patrimoniale:

Utilizarea sau exploatarea unei OPERE dă naştere la drepturi patrimoniale

(economice), distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza:

• Reproducerea operei

• Importarea exemplarelor operei pentru distribuire

• Distribuirea exemplarelor operei, inclusiv prin închiriere,

comercializare şi alte modalităţi

• Demonstrarea publică a operei

• Interpretarea publică a operei

• Comunicarea publică a operei

• Traducerea operei

• Prelucrarea, adaptarea, aranjamentul şi alte asemenea modificări ale operei

Dualismul drepturilor de autor și conexe

Dreptul de autor se constituie din drepturi cu caracter patrimonial (economic) şi

nepatrimonial (personal, moral).

Drepturile morale:

➢ La paternitate;

➢ La nume;

➢ La integritatea operei;

➢ La divulgarea operei;

➢ Retragerea (retractarea) operei.



Termenele de protecție a Drepturilor de Autor 

❖ REGULA GENERALĂ – viaţa autorului plus 70 de ani după

decesul acestuia;

❖ OPERA DE ARTĂ DECORATIVĂ ŞI APLICATĂ - 25 de ani

de la data apariţiei legale sau de la data creării, dacă nu au fost

publicate;

❖ OPERA ANONIMĂ sau apărute sub pseudonim - 70 de ani de la

data publicării;

❖ OPERA COLECTIVĂ - viaţa coautorilor şi 70 de ani după

decesul ultimului coautor. 



Drepturile Conexe

Subiecţi ai drepturilor conexe sunt:

❖ INTERPREȚII

❖ PRODUCĂTORII DE FONOGRAME

❖ PRODUCĂTORII DE VIDEOGRAME

❖ ORGANIZAȚIILE DE DIFUZIUNE PRIN ETER SAU 

PRIN CABLU

!N.B.Drepturile conexe se exercită fără a prejudicia

dreptul de autor.



Drepturile Interpretului

Interpretul are dreptul exclusiv să permită sau să interzică următoarele acțiuni:

➢ imprimarea interpretării sale încă neimprimate;

➢ reproducerea imprimării interpretarii sale;

➢ distribuirea imprimării interpretării sale;

➢ închirierea imprimării interpretării sale;

➢ comunicarea publică prin eter (tele,- radiodifuziune) sau prin cablu a 

interpretării sale, cu excepția cazului cînd interpretarea este ea însăși o 

interpretare tele,- radiodifuzată sau e făcută de pe o imprimare;

➢ facerea accesibilă publicului în regim interactiv a interpretării sale 

imprimate.



Drepturile Producătorului de fonograme/videograme

Producătorul de fonograme/videograme are dreptul exclusiv să permită sau să

interzică urmatoarele acțiuni în privința fonogramei sale:

➢ reproducerea fonogramei/videogramei;

➢ distribuirea exemplarelor fonogramei/ videogramei;

➢ închirierea exemplarelor fonogramei/ videogramei;

➢ importul în scopuri de distribuire a exemplarelor fonogramei/ videogramei, 

inclusiv a exemplarelor făcute cu consimțământul producătorului de 

fonograme/videograme;

➢ punerea la dispoziția publicului în regim interactiv a 

fonogramei/videogramei;

➢ adaptarea sau orice altă transformare a fonogramei.



Drepturile Organizațiilor de Difuziune 

Organizațiile de difuziune prin eter și prin cablu au dreptul exclusiv să permită

sau să interzică următoarele acțiuni în privința emisiunilor sale difuzate prin

eter sau cablu:

➢ imprimarea emisiunii;

➢ reproducerea unei imprimări a emisiunii;

➢ distribuirea imprimării emisiunii;

➢ comunicarea publică prin eter sau prin cablu a emisiunii;

➢ retransmiterea emisiunii;

➢ comunicarea publică a emisiunii în locuri accesibile publicului cu plată

pentru intrare;

➢ punerea la dispoziția publicului în regim interactiv a imprimării emisiunii.



Termenele de protecție a Drepturilor conexe

❖ INTERPRETĂRILE – 50 ani de la data primei imprimări;

❖ FONOGRAMELE - 50 ani de la data primei difuzări;

❖ VIDEOGRAMELE - 50 ani de la data primei difuzări;

❖ EMISIUNILE ORGANIZAŢIILOR DE DIFUZIUNE - 50 

ani de la data primei transmisiuni pe cale electrică (prin cablu);

❖ BAZELE DE DATE – 15 ani din data cînd a fost finalizată baza

de date 



Excepții și Limitări

Excepţiile şi limitările se aplică numai în cazurile în care nu contravin valorificării

normale a operelor şi dacă nu prejudiciază interesele legitime ale autorilor:

❖ reproducerea operelor în scopuri personale;

❖ reproducerea reprografică a operelor de către;

❖ biblioteci, arhive şi instituţii de învăţămînt;

❖ valorificarea liberă a operelor;

❖ reproducerea şi decompilarea programelor pentru computer



CONTRACTUL DE AUTOR

❖ Acordul de voinţă care prevede cesiunea drepturilor patrimoniale de autor către beneficiari, în tot sau în parte, 

în mod exclusiv sau neexclusiv, limitată la anumite drepturi, la un anumit teritoriu şi la o perioadă

determinată de timp.

❖ Licenţa exclusivă - prevede transmiterea drepturilor de valorificare a operei într-un anumit mod şi în limitele

stabilite de contract numai persoanei, căreia i se transmit aceste drepturi, şi investeşte această

persoană cu dreptul de a permite sau a interzice altor personae valorificarea în mod analog a operei;

❖ Licenţa neexclusivă - permite beneficiarului să valorifice opera în aceeaşi măsură cu o altă persoană, căreia i

s-a acordat dreptul de valorificare a aceleiaşi opere, în aceleaşi mod, fără dreptul de a permite sau a interzice

altor persoane valorificarea sub orice formă şi în orice mod a acestei opere.



Clauzele și Forma Contractului de Autor

❖ Forma scrisă – (obligatorie);

❖Modul de valorificare a operei (drepturile concrete care se transmit prin acest contract);

❖ Termenul de valabilitate;

❖ Teritoriul de acţiune a drepturilor;

❖ Condiţiile şi termenul de plată ale remuneraţiei;

❖ Alte clauze (pe care părţile le consideră necesare);

Contractul de autor privind valorificarea operelor publicistice în presa periodică poate fi 

încheiat şi în formă verbală.



UNDE 

ÎNREGISTRĂM?

Titularul drepturilor exclusive de autor asupra

unei opera publicate sau nepublicate poate să o 

înregistreze la Agenţia de Stat pentru

Proprietatea Intelectuală (AGEPI) în

Registrul de Statal obiectelor protejate de 

dreptul de autor şi drepturile conexe în

decursul termenului de protecţie a dreptului de 

autor

UNDE SUNT 

STOCATE 

DATELE?

UNDE SE 

DEPUNE 

CEREREA?

• Cererea de înregistrare a 

obiectului DADC se depune la 

AGEPI de către solicitant personal 

sau prin intermediul unei personae

împuternicite prin procură eliberată

în condiţiile legii, în decursul

termenului de protecţie a dreptului

de autor.

• Dacă autorul îşi publică operele cu 

pseudonim, atunci în cerere se va

indica şi pseudonimul acestuia. 

• Pentru înregistrare solicitantul (titularul de

drepturi exclusive) prezintă:

• Actul de identitate;

• Obiectul (opera) propriu-zis sau materialul

identificator (în 2 exemplare identice), cu 

semnătura

autorului pe fiecare pagină;

• Cererea completată pe un formular-tip, aprobată de

către AGEPI 

Registrul de Stat – totalitatea datelor

şi materialelor aferente,

înregistrate în ordine cronologică, cu 

privire la operele ce

constituie obiecte ale dreptului de autor

şi drepturilor conexe. 



✓ Recunoaşterea în calitate de autor în societate (Registrul

de Stat)

✓ Creaţia nu necesită noutate (este suficient opera să fie 

originală)

✓ Simplicitatea înregistrării (procedura de depunere a 

documentelor pentru înregistrare)

✓ Preţul (relativ mic)

✓ Rapiditatea (termenul de examinare, înregistrare şi

eliberare a certificatului)

✓ Termenul de protecţie a dreptului de autor

✓ Obiectele protejate prin dreptul de autor pot fi folosite şi

în calitate de gaj, sau în cazul despăgubirilor şi a 

cheltuielilor în instanţa de judecată

AVANTAJELE ÎNREGISTRĂRII CREAȚIEI



Exploatarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe

• Autorii, interpreții, producătorii de fonograme, producătorii de videograme, precum şi alţi

titulari ai dreptului de autor şi ai drepturilor conexe pot, din proprie iniţiativă, înfiinţa

organizații de gestiune colectivă a drepturilor lor patrimoniale -organizaţii de gestiune 

colectivă. 

• Organizaţiile de gestiune colectivă au statutul de persoane juridice şi se înfiinţează prin 

liberă asociere şi nemijlocit de titularii dreptului de autor şi/sau ai drepturilor conexe, care fie 

devin membri ai acestor organizaţii, fie le deleagă împuterniciri printr-un contract în formă 

scrisă. 

• Se admite înfiinţarea organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor cîtorva categorii de 

titulari de drepturi privind un anumit drept sau a organizaţiilor de gestiune colectivă a mai 

multor drepturi în interesul unei categorii de titulari ai drepturilor de autor, precum şi

înfiinţarea organizaţiilor de gestiune colectivă a diferitelor drepturi şi în interesul diferitelor 

categorii de titulari de drepturi. 



Gestiunea colectivă a drepturilor de autor și drepturilor conexe

Pot fi exercitate numai prin intermediul unei organizații de gestiune colectivă, avizate de AGEPI, următoarele 

drepturi (gestiunea colectivă obligatorie (licența obligatorie):

• dreptul la remunerație echitabilă (remunerație compensatorie), asupra căreia se va conveni de comun acord 

între părți, pentru reproducerea reprografică;

• dreptul autorilor și al altor titulari de drepturi de autor și drepturi conexe la remunerație echitabila 

(remunerație compensatorie), asupra căreia se va conveni de comun acord între părți, pentru copia privată a 

operelor lor și/sau a obiectelor de drepturi conexe;

• dreptul la remunerație echitabilă, asupra căreia se va conveni de comun acord între părți, rezervat autorilor și 

interpreților după cesionarea dreptului lor exclusiv de închiriere producătorilor de fonograme sau de opere 

audiovizuale;

• dreptul interpreților si al producătorilor de fonograme la remunerație echitabila unică, asupra căreia se va 

conveni de comun acord între părți, pentru fiecare caz de interpretare și comunicare publică a fonogramelor 

publicate în scopuri comerciale;

• dreptul autorilor și al altor titulari ai dreptului de autor și al titularilor corespunzători de drepturi conexe la 

retransmiterea, simultana si fără modificări, prin cablu a operelor, interpretărilor si fonogramelor lor;

• dreptul de suită.



AGEPI avizează o organizație de gestiune colectivă, dacă aceasta îndeplinește următoarele condiții:

• majoritatea din membrii acesteia, sau din titularii de drepturi, care, în alt mod, i-au încredințat în gestiune colectivă 

drepturile sale, sunt titulari de drepturi, care au cetățenia Republicii Moldova sau care au domiciliul, iar în cazul 

persoanelor juridice – sediul, pe teritoriul Republicii Moldova, și dacă la aceasta se pot asocia, alți titulari de drepturi 

care doresc acest lucru, în conformitate cu statutul respectivei organizații;

• a încheiat contracte de reprezentare reciprocă a intereselor cu organizații similare care reprezintă titularii de drepturi 

din străinătate, sau, cel puțin, întreprinde toate măsurile necesare pentru încheierea unor asemenea acorduri;

• are capacitatea de a gestiona pe principii colective drepturile patrimoniale corespunzătoare, inclusiv dispune de 

personal și de mijloace tehnice adecvate;

• dispune de mecanisme adecvate de colectare, distribuire și plată a remunerației de autor sau a remunerației cuvenite 

titularilor drepturilor conexe;

• garantează un tratament egal titularilor de drepturi și utilizatorilor, atunci când este vorba de aceleași condiții 

obiective;

• dacă statutul și alte regulamente ale organizației corespund prevederilor prezentei legi și altor acte normative 

relevante ale Republicii Moldova, precum și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

ORGANIZAȚIE DE GESTIUNE COLECTIVĂ

!N.B. Decizia de eliberare a avizului unei organizații de gestiune colectiva, cu indicarea 

drepturilor si a categoriilor titularilor de drepturi in privința cărora se extinde gestiunea 

colectiva, se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.



Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestor resurse educaționale nu 
constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu 
poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului Jean Monnet Support to Associations in  

European Integration and Intellectual Property Protection Studies / EUPROIN, 

implementat de Asociația de Cultură Jurdică Henri Capitant Moldova, nr. ref. 611344-EPP-

1-2019-1-MD-EPPJMO-SUPPA

Pentru mai multe detalii accesați: https://euproin.md/
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