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|  DR. ÎN DREPT ION ŢÎGANAȘ, 
DIRECTOR GENERAL-ADJUNCT AGEPI

ANALIZA JURIDICĂ 
A CONTRACTULUI DE AUTOR

CREAREA UNEI OPERE PRODUCE, ÎN MOD DIRECT SAU IN-
DIRECT, GENERAREA UNEI REALITĂȚI JURIDICE NOI, ATÂT 

PENTRU AUTORUL OPEREI, CÂT ȘI PENTRU SOCIETATE, ÎN GENERAL. 

Opera reprezintă produsul intelectual fi nit pe 
care îl realizează o persoană fi zică prin activitatea 
sa creatoare. Este produsul intangibil care va putea 
fi  materializat în diverse forme obiective1. Purtând 
amprenta autorului, opera reprezintă legătura din-
tre cel ce o creează și mulțimea de oameni care o 
consumă. 

De asemenea, în mod normal, crearea unei ope-
re îi asigură autorului acesteia o serie de benefi cii 
materiale, care au menirea de a motiva procesul 
creativ. 

În același timp, rezultatul intelectual generează 
un fapt juridic ce îi atribuie creatorului de opere un 
volum determinat de drepturi, pe care urmează să 
le administreze. 

Drepturile autorului sunt garantate de 
Constituție2 și pot fi  exercitate imediat ce opera a 
fost creată, fără formalizarea, notifi carea sau auten-
tifi carea actului respectiv. 

1 Forma scrisă (manuscris, text dactilografi at, partitură), ora-
lă (interpretare publică), imprimare audio sau video (meca-
nică, magnetică, digitală, optică), de imagine (desen, schiţă, 
pictură, plan, fotocadru), tridimensională (sculptură, model, 
machetă, construcţie etc.) sau alte forme. 
2 Constituția Republicii Moldova (art. 33).

Caracterul exclusiv al drepturilor de autor ofe-
ră posibilitatea autorului fi e să gestioneze în mod 
individual drepturile patrimoniale, reglementate 
de legislație3, fi e să permită terților valorifi carea 
acestora, în condiții și în forme acceptate. Totuși, 
practica confi rmă faptul că autorii, de cele mai dese 
ori, nu sunt cei mai buni gestionari, astfel încât de-
cid transmiterea drepturilor de autor către benefi -
ciari competenți și interesați. În plus, valorifi carea 
drepturilor de autor, în condițiile actuale, necesită 
investiții fi nanciare substanțiale, precum și abilități 
economice, juridice și de marketing.

Transmiterea drepturilor patrimoniale nu presu-
pune doar un act juridic în avantajul ambelor părți, 
ci și interesul societății de a avea acces la opera cre-
ată, stimulând astfel creativitatea socială și favori-
zând dezvoltarea intelectuală a societății.

De regulă, transmiterea unor drepturi se realizea-
ză prin încheierea contractelor de autor. Condițiile, 
clauzele și forma contractelor de autor sunt regle-
mentate, într-o măsură mai mare sau mai mică, de 
legislația națională a statelor. De exemplu, legislația 
specială a SUA tratează foarte sumar instituția trans-
miterii drepturilor, făcând trimitere la principiile 
teoriei generale a contractelor. Legislația sovietică4,

3 Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe (art. 11).
4 Codul civil al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești 
(art. 540, 541).
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însă, s-a expus în detaliu asupra contractelor de au-
tor, fără a ține cont de principiul libertății contrac-
tuale. Astfel, instituțiile de stat și uniunile de creație 
aprobau contracte-tip, care erau obligatorii pentru 
părți, iar remunerația de autor putea fi  negociată 
doar în limita unor tarife aprobate de stat. 

Legislația actuală a țărilor europene reglemen-
tează în termeni succinți principiile și formele de 
transmitere a drepturilor, lăsând la latitudinea 
părților contractante libera negociere a clauzelor, 
care vor concretiza relațiile dintre ele. 

Aceeași practică este acceptată și de că-
tre convențiile internaționale. Astfel, actele 
internaționale din domeniul dreptului de autor, 
fi e că nu reglementează în niciun fel transmiterea 
drepturilor, fi e se rezumă la norme declarative5 sau 
de prevenire6. 

Legislația națională privind transmiterea drep-
turilor patrimoniale prin contracte de autor poartă 
un caracter sumar și limitativ, prin reglementarea 
modurilor de transmitere a drepturilor de autor, 
a clauzelor esențiale ale contractului de autor și a 
formei pe care trebuie să o adopte actele juridice 
respective.

Chiar dacă Legea nr. 139/2010 privind dreptul 
de autor și drepturile conexe (în continuare – Le-
gea dreptului de autor) nu defi nește contractul de 
autor, analiza normelor ei ne permite să formulăm 
faptul că potrivit contractului de autor, autorul trans-
mite sau se obligă să transmită unui benefi ciar drep-
turile patrimoniale de autor privind valorifi carea sau 
utilizarea unei opere, în limitele și în condițiile agreate 
de părți.

5 Tratatul de la Beijing cu privire la interpretările audiovi-
zuale stabilește în art. 12 că „O parte contractantă poate 
solicita, în ceea ce privește fi xările audiovizuale realizate în 
conformitate cu legislaţia sa naţională, ca un astfel de con-
simţământ sau contract să fi e încheiat în scris și semnat de 
cele două părţi contractante sau de către reprezentanţii lor 
autorizaţi în mod corespunzător”.
6 Acordul TRIPS stabilește în art. 40 că „Statele nu vor fi  îm-
piedicate să specifi ce în legislația lor practicile sau condițiile 
în materie de licențe care vor putea, în cazuri specifi ce, să 
constituie o folosință abuzivă de drepturi de autor, având 
un efect prejudiciabil asupra concurenței pe piața respec-
tivă. De asemenea, un stat membru va putea adopta mă-
suri corespunzătoare pentru a preveni sau controla aceste 
practici, care pot cuprinde, de exemplu, clauze exclusive de 
retrocesiune, condiții care împiedică contestarea validității 
și un regim coercitiv de licențe grupate, în lumina legilor și 
reglementărilor pertinente ale respectivului membru”.

Doctrina românească operează cu altă noțiune, 
potrivit căreia, contractul de autor este convenţia 
care prevede cesiunea drepturilor patrimoniale de 
autor către benefi ciari, în tot sau în parte, în mod 
exclusiv sau neexclusiv, limitată la anumite drepturi, 
la un anumit teritoriu și la o perioadă determinată 
de timp. 

Chiar dacă defi nițiile prenotate plasează accen-
tele în mod diferit, cert este  faptul că autorul unei 
opere poate transmite doar drepturile patrimoni-
ale pe care le deține. În același timp, cesiunea sau 
licențierea drepturilor morale de autor este interzi-
să, în virtutea caracterului inalienabil al acestora din 
urmă. 

Contractul de autor poartă amprenta juridico-ci-
vilă și este identifi cabil, datorită caracterului său, în 
amalgamul contractelor civile. De asemenea, prin-
cipiile dreptului civil se extind, în complexitatea lor, 
și asupra relațiilor contractuale ce vizează transmi-
terea drepturilor de autor.

Analiza caracterului juridic al contractului de au-
tor evidențiază aspectul consensual, sinalagmatic, 
oneros și succesiv al acestuia.

Caracterul consensual al contractului de autor 
presupune faptul că acesta se consideră încheiat 
din momentul manifestării acordului de voință al 
părților. Atât autorul, cât și benefi ciarul contractului 
trebuie să se expună și să asigure consensul asupra 
unor clauze privind  modul de valorifi care a operei 
(dreptul concret care se transmite prin acest con-
tract), termenul de valabilitate, teritoriul de acţiune 
a dreptului, cuantumul remuneraţiei sau baza de 
calcul a acesteia pentru fi ecare tip de valorifi care a 
operei, condiţiile și termenul de plată ale remune-
raţiei, precum și alte clauze pe care părţile le consi-
deră esenţiale.

Totuși, în situația în care părțile și-au manifestat 
acordul de voință asupra tuturor clauzelor con-
tractuale și au executat reciproc toate obligațiile 
pe care și le-au asumat, putem constata existența 
caracterului real al contractului de autor. Astfel, 
dacă compozitorul a transmis interpretului opera 
muzicală reprodusă pe o partitură sau înregistra-
tă pe un compact-disc, iar interpretul și-a ono-
rat angajamentul plății remunerației de autor, în 
condițiile în care părțile și-au manifestat acordul 
prin semnarea contractului, atunci contractul va 
purta un caracter real.  
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Contractul de autor se consideră a fi  un contract 
bilateral, atât timp cât este generator de drepturi și 
obligații pentru ambele părți semnatare. 

Caracterul oneros al contractului de autor atestă 
faptul că atât autorul, cât și benefi ciarul urmăresc 
obținerea unor avantaje materiale. Or, în schim-
bul volumului de drepturi patrimoniale trans-
mise, autorul este în drept să pretindă încasarea 
remunerației de autor. Consecutiv, noul titular de 
drepturi urmărește valorifi carea operei de o așa ma-
nieră, încât să realizeze un venit așteptat.

Totuși, e cazul să menționăm, chiar dacă atare 
situații sunt puțin probabile în practică, că legislația 
națională nu interzice încheierea unor contracte de 
autor fără plata remunerației de autor. Respectiv, 
dacă părțile vor consimți, atunci această convenție 
va avea un caracter gratuit.

În funcţie de durata executării, contractul de au-
tor poartă un caracter succesiv, având în vedere că 
părțile își desfășoară relațiile juridice într-o perioa-
dă determinată de timp. Totuși, în cazul în care se va 
constata existența caracterului real al contractului, 
atunci acesta va fi  executat imediat. 

De asemenea, contractul de autor se evidențiază 
prin caracterul său negociabil (pentru că ambele 
părți negociază și stabilesc clauzele convenite), nu-
mit (pentru că este reglementat de legislația în vi-
goare) și principal (pentru că reglementează relații 
juridice separate).

În acest context, este important să distingem 
contractul de autor de alte forme contractuale care 
au la bază crearea și valorifi carea operelor protejate 
de dreptul de autor. Chiar dacă nu este un contract 
civil, contractul individual de muncă poate conține 
clauze referitoare la utilizarea operelor create în ca-
drul exercitării misiunii de serviciu. Astfel, drepturile 
și obligațiile părților vor fi  tratate diferit, în funcţie 
de tipul contractului. 

În lipsa unor prevederi legale sau a unor clauze 
contractuale contrare, în măsura în care valorifi-
carea operei este condiţionată de misiunea încre-
dinţată autorului de a crea această operă, dreptul 
patrimonial asupra operei de serviciu aparţine 
angajatorului. În acest caz, angajatorul are drep-
tul să valorifice sub orice formă și în orice mod 
opera de serviciu, pentru un termen și într-un 
volum nelimitat, fără a solicita suplimentar acor-
dul autorului. Din aceste considerente, angajato-

rii preferă să califice contractele cu autorii drept 
relații de muncă. 

Totuși, în pofi da faptului că dreptul exclusiv asu-
pra operei de serviciu aparţine angajatorului, auto-
rul benefi ciază de dreptul la o remunerare echita-
bilă. Cuantumul remunerării, termenul și modul de 
plată se negociază ţinându-se cont de venitul brut 
în urma utilizării operei de serviciu. Autorul bene-
fi ciază de dreptul la remunerare și în cazul în care 
angajatorul va cesiona dreptul asupra operei de 
serviciu.

În cazul drepturilor morale, atât contractul de 
autor, cât și contractul individual de muncă nu vor 
prevedea transferul lor, având în vedere că acestea 
aparțin în continuare autorului, iar benefi ciarii, în 
ambele cazuri, vor fi  obligați să le respecte. Totuși, 
cu titlu de excepție, autorul operei de serviciu nu 
are dreptul să interzică angajatorului său să o publi-
ce sau să o facă în alt mod accesibilă pentru public. 

Legătura dintre contractul de autor, pe de o par-
te, și contractul de prestări servicii, pe de altă parte, 
pare una evidentă și bine conturată. Potrivit art. 970 
al Codului civil, prin contractul de prestări servicii, 
prestatorul se obligă să presteze benefi ciarului anu-
mite servicii, iar acesta din urmă se obligă să plă-
tească retribuţia convenită. Obiectul contractului 
de prestări servicii îl constituie serviciile de orice 
natură, inclusiv cele ce presupun activitatea crea-
toare. Contractul de prestare a serviciilor creative se 
întâlnește cel mai frecvent în cazul realizării opere-
lor de pictură, sculptură, grafi că sau altor opere de 
artă plastică, operelor de arhitectură, de urbanistică 
sau de artă horticolă, operelor de artă aplicată sau 
decorativă, operelor fotografi ce etc.

Transmiterea drepturilor patrimoniale de autor 
poate avea loc și în contextul încheierii contractului 
de franchising. Or, potrivit art. 1171 al Codului civil, 
prin contract de franchising, franchiserul și franchi-
seeul se obligă reciproc să promoveze comerciali-
zarea de bunuri și servicii prin efectuarea, de către 
fi ecare din ele, a unor prestaţii specifi ce. În baza 
contractului, franchiserul este obligat să pună la 
dispoziţia franchiseeului o totalitate de bunuri in-
corporale, de drepturi, mărci de producţie,  modele, 
aranjamente, decoraţii, de concepte asupra aprovi-
zionării, desfacerii și organizării, precum și alte date 
sau cunoștinţe utile promovării vânzărilor. 
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Practica de specialitate atestă și alte forme con-
tractuale7 care înglobează elementele contractu-
lui de autor și realizează, propriu-zis, transferul de 
drepturi patrimoniale de autor.

Legislația de specialitate clasifi că contractele de 
autor în funcţie de criteriile care stau la baza acestor 
delimitări. Legea dreptului de autor reglementează 
două forme prin care drepturile patrimoniale de au-
tor pot fi  transferate, și anume prin cesiunea dreptu-
rilor și prin licențierea drepturilor.

Potrivit art. 30 al Legii dreptului de autor, prin 
contract de cesiune a drepturilor de autor, o parte 
(autorul sau alt titular al dreptului de autor) trans-
mite celeilalte părți (cesionarul) drepturile patrimo-
niale exclusive asupra unei opere, precum și drep-
tul la remunerația de autor. După cesiune, titular de 
drepturi devine cesionarul.

În mare parte, legislația statelor stabilește că în-
cheierea contractului de autor pentru crearea ope-
rei audiovizuale atrage transmiterea, în schimbul 
unei remuneraţii echitabile, de către autorii operei 
către producătorul acesteia a următoarelor drep-
turi exclusive de valorifi care a operei audiovizuale: 
de reproducere, distribuire, închiriere, demonstrare 
publică, interpretare publică, comunicare publică, 
retransmitere prin eter, de punere la dispoziţie în 
regim interactiv a operei, precum și de subtitrare și 
dublare a textului. 

Totuși, autorii unor opere muzicale, cu sau fără 
text, care transmit dreptul lor de interpretare publi-
că și de comunicare publică către producătorii de 
opere audiovizuale, își menţin dreptul la o remune-
raţie echitabilă pentru fi ecare caz de interpretare 
publică, comunicare publică sau de retransmisie 
prin eter a operei în cauză. 

În cazul în care autorul intenționează să-și păs-
treze, după actul de transmitere, calitatea de titular 
de drepturi, atunci cea mai bună soluție poate fi  
încheierea unui contract de licență. Potrivit acestui 
contract, o parte (autorul sau alt titular al dreptu-
lui de autor) transmite celeilalte părți (licențiatul) 
dreptul de valorifi care a operei în mod exclusiv sau 
neexclusiv. 

Licenţa exclusivă prevede transmiterea drep-
tului de valorifi care a operei în limitele stabilite de

7 Contractul de distribuție, contractul de import, contractul 
de intermediere, contractul de antrepriză, contractul de 
vânzare-cumpărare, contractual de locațiune etc.

această licenţă numai licenţiatului. În virtutea statu-
tului său juridic, licenţiatul, de asemenea, are drep-
tul, în limitele stabilite de licenţă, să permită sau să 
interzică valorifi carea operei de către alte persoane. 

În cazul unei licenţe neexclusive, licenţiatul poa-
te, în limitele stabilite de această licenţă, valorifi ca 
opera ca și alte persoane care au obţinut dreptul 
de valorifi care a acesteia. Totuși, licenţiatul nu are 
dreptul să permită sau să interzică valorifi carea 
operei de către alte persoane. 

Dacă în contractul de licenţă nu se stipulează 
expres că licenţa este exclusivă, aceasta se consi-
deră neexclusivă. Considerăm că includerea acestei 
reguli în norma legală contribuie la protecția drep-
tului de autor și la asigurarea autorilor începători 
împotriva abuzurilor din partea licențiaților.   

În funcţie de faptul dacă obiect al contractului 
de autor este o operă deja creată sau o operă nefi -
nisată sau care urmează a fi  realizată de către autor, 
practica din domeniu clasifi că aceste convenții în 
contracte de autor privind opere create  și contracte 
de comandă. În cazul în care contractul vizează o 
operă fi nisată, benefi ciarului nu-i rămâne decât să 
o accepte, iar părțile vor purcede la negocierea con-
tractului în vederea încheierii lui. În mod normal, 
benefi ciarul trebuie să accepte opera în varianta 
prezentată, fără a impune autorului sau unui terț 
să modifi ce opera. Dreptul de a se opune denatu-
rării, modifi cării sau altei atingeri aduse operei care 
prejudiciază onoarea și reputația autorului rezultă 
din dreptul moral la integritatea operei, care îi este 
garantat autorului prin lege. 

Respectiv, editorul operei literare nu este în 
drept să adauge ori să excludă pasaje, să schimbe 
ordinea capitolelor sau titlul operei, să adauge o 
prefață sau o postfață, să opereze modifi cări invo-
când caracterul rasist sau viața privată a terților. Se 
va considera drept violare a integrității operei de 
artă plastică, adăugarea unor culori sau colorarea 
unui desen publicat alb-negru. Același tratament va 
fi  aplicat și în cazul modifi cării operelor audiovizua-
le prin adăugarea muzicii la un fi lm mut sau colora-
rea unui fi lm alb-negru. 

Totuși, cu acordul autorului, cesionarul poate 
solicita modifi carea operei. Considerăm că în acest 
caz părțile vor renunța la încheierea contractului de 
autor privind o operă fi nisată și vor negocia un con-
tract de comandă.
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Contractul de comandă conține clauze detaliate 
privind cerințele benefi ciarului asupra viitoarei ope-
re. Deși legislația nu reglementează tipul de contract 
analizat, considerăm că solicitările benefi ciarului se 
vor limita doar la parametrii generali8 pe care îi va 
avea opera (genul operei, destinația operei, dimen-
siunile și volumul operei, culorile utilizate) și nu se 
vor extinde asupra criteriilor de apreciere subiectivă 
a operei comandate. Părțile vor stabili termenele de 
realizare a operei, cuantumul remunerației și proce-
dura de înlăturare a neajunsurilor.

O primă remarcă privind contractul de comandă 
ar fi  faptul că dreptul de autor nu depinde de drep-
tul de proprietate asupra obiectului material în care 
și-a găsit expresie opera respectivă. Procurarea unui 
asemenea obiect nu conferă proprietarului acestuia 
niciunul din drepturile acordate autorului de Legea 
dreptului de autor.

Suplimentar, legiuitorul a reglementat9 că, în 
lipsa unor prevederi contractuale contrare, opera 
fotografi că ce conţine imaginea persoanei la co-
manda căreia a fost executată fotografi a poate fi  
publicată, reprodusă și pusă la dispoziţia publicului 
în regim interactiv de către persoana din imagine. 
În același timp, crearea, reproducerea, modifi carea 
și distribuirea unei opere fotografi ce ce conţine un 
portret sunt permise doar cu consimţământul per-
soanei reprezentate sau al succesorilor acesteia. 

Cea de-a doua remarcă vizează calitatea de au-
tor asupra operei create în urma contractului de 
comandă. Potrivit principiilor generale ale dreptu-
lui de autor, benefi ciarul nu poate avea calitatea de 
autor sau coautor, chiar dacă a sugerat autorului 
detalii privind specifi cul operei și a contribuit fi nan-
ciar la realizarea acesteia. Astfel, calitatea de autor 
în acest caz va fi  în mod exclusiv atribuită persoanei 
fi zice, prin a cărei activitate intelectuală a fost creată 
opera. 

Deși Legea dreptului de autor nu s-a pronunțat 
referitor la chestiunea în cauză, considerăm că me-
rită să ne expunem asupra clasifi cării contracte-
lor de autor în funcţie de modul de valorifi care a

8 Benefi ciarul unui autoportret poate solicita autorului să-i 
realizeze opera de artă plastică în pictură, cu elemente 
umoristice, cu utilizarea culorilor reci, în poziție verticală și 
care nu trebuie să depășească dimensiunile 0,80m x 1,40m.
9  Legea dreptului de autor (art. 21, alin. (2) și (3)).

operei, și anume contractele de editare, contractele de 
interpretare publică, contractele de utilizare a operei într-
un fi lm, contractele de reprezentare teatrală, contractele 
de execuţie muzicală, contractele de închiriere etc.

Contractul de editare constituie o convenţie prin 
care titularul dreptului de autor cedează editorului, 
în schimbul unei remunerații, dreptul de a repro-
duce și de a distribui opera10. Legislația franceză 
defi nește contractul de editare ca fi ind contractul 
prin care autorul unei opere literare sau succesorii 
săi cedează, în condiții determinate, unei alte per-
soane, numite editor, dreptul de a fabrica sau de 
a face să fi e fabricate un număr de exemplare ale 
operei, cu obligația pentru aceasta de a asigura pu-
blicarea și difuzarea ei11. 

Potrivit legislației naționale, contractul de edi-
tare constituie o convenţie încheiată între titularul 
dreptului de autor sau benefi ciarul producţiei edi-
toriale și editură, în temeiul căreia editurii, în schim-
bul unei remuneraţii, i se transmite dreptul de a edi-
ta și a difuza opera12. 

Totuși, trebuie să reținem că cesiunea unuia din-
tre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului 
de autor nu are niciun efect asupra celorlalte drep-
turi ale sale, dacă nu s-a convenit altfel. Deci, drep-
turile patrimoniale de autor neindicate expres în 
contractul de editare se vor considera netransmise.

Contractul de editare va conține clauze privind 
natura exclusivă sau neexclusivă a drepturilor trans-
mise, tirajul ediţiei, termenul pentru care sunt trans-
mise drepturile, drepturile transmise, tehnologia de 
reproducere, remuneraţia ce urmează a fi  achitată 
de editură titularului de drepturi, cuantumul, ter-
menul și modul de achitare a remunerației, ter-
menul de predare către editură a manuscrisului și 
a altor materiale, termenul de editare a operei, nu-
mărul de exemplare pe care editura le va transmite 
gratuit, în calitate de exemplare de autor titularului 
de drepturi, mijloacele fi nanciare care se utilizează 
la publicarea operei și numărul de exemplare ale 
cărţii care se editează din aceste mijloace, forma și 
modul de distribuire și comercializare a tirajului și 
alte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

10 Legea României cu privire la dreptul de autor și drepturile 
conexe (art. 48).
11 Codul de proprietate intelectuală al Franței (art. 1321).
12  Legea cu privire la activitatea editorială (art. 9).
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Contractul de reprezentare teatrală este con-
venția prin care autorul unei opere literare, dra-
matice, muzicale, dramatico-muzicale, coregrafi ce 
și succesorii săi autorizează o persoană fi zică sau 
juridică să reprezinte opera respectivă în condițiile 
pe care le determină. În funcţie de caz, autorii pot 
încredința administrarea acestor drepturi organis-
melor de gestiune colectivă, care vor fi  obligate să 
semneze contracte cu utilizatorii (organizatorii de 
spectacole, organizațiile de difuziune etc.), să acu-
muleze remunerația cuvenită și să o distribuie, în 
modul corespunzător, către titularul de drepturi.

Contractul de închiriere rezultă din ansamblul 
drepturilor exclusive de care benefi ciază autorul 
unei opere, iar dreptul de închiriere13 este regle-
mentat ca fi ind punerea la dispoziţie spre utilizare, 
pentru o perioadă limitată de timp și pentru obţi-
nerea unui avantaj economic sau comercial, direct 
sau indirect, a unei opere sau a unui obiect de drept 
conex. Contractul de închiriere este caracteristic, în 
mod special, operelor audiovizuale, fonogramelor 
sau programelor pentru calculator și nu se aplică în 
cazul operelor de arhitectură sau operelor de artă 
aplicată. 

Potrivit reglementărilor legale, în cazul în care un 
autor a transmis sau a cesionat unui producător de 
fonograme dreptul său de închiriere a fonogramei, 
autorul își păstrează dreptul la o remuneraţie echi-
tabilă pentru fi ecare închiriere.

Ansamblul contractelor de autor nu se limitează 
la exemplele menționate anterior, iar practica de-
monstrează că relațiile contractuale dintre autori și 
benefi ciarii acestor drepturi pot lua forme diferite, 
având la bază criterii, precum modul de valorifi care 
a operei, caracterul exclusiv sau neexclusiv al con-
tractului, existența operei sau opere ce urmează să 
fi e create în viitor, opere publicate sau nepublicate, 
categoriile operelor și alte criterii relevante. Cert 
este faptul că fi ecare contract de autor are indivi-
dualitatea și complexitatea sa, iar motivul principal 
al existenței acestora constă în reglementarea cât 
mai corectă a intențiilor părților, astfel încât să nu 
genereze interpretări privind limitele acțiunii con-
tractului.

13 Legea dreptului de autor (art. 3, 11, 18, 33, 34, 35, 40, 48, 
52, 54).

REZUMAT

Analiza juridică a contractului de autor. Sem-
natarul articolului explică importanța încheierii 
contractelor de autor, atât pentru creatorul de ope-
re, cât și pentru cei ce vor valorifi ca drepturile trans-
mise. De asemenea, sunt analizate caracterele juri-
dice ale contractului, interferența cu alte contracte 
și se face o încercare de a  clasifi ca contractele de 
autor în funcție de factorii și criteriile relevante.

 ABSTRACT

Legal Analysis of Copyright Contract. The au-
thor of the article explains the importance of con-
cluding copyright contracts both for the creator of 
works and those who will exploit the transmitted 
rights. There are also analyzed the legal characters 
of the contract, the interference with other con-
tracts and is made an attempt to classify copyright 
contracts depending on the relevant factors and 
criteria.

РЕФЕРАТ

Правовой анализ авторского договора. Ав-
тор статьи объясняет важность заключения ав-
торских договоров как для самого создателя 
произведений, так и для тех, кто будет исполь-
зовать передаваемые права. Кроме того им про-
веден анализ правовых особенностей договора, 
их взаимодействие с другими договорами, а так-
же делается попытка классифицировать автор-
ские договоры в зависимости от соответствую-
щих факторов и критериев. 


