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|vioriCa nagaCevsChi,
preşedinte al ofiCiului republiCan 
al drepturilor de autor

 Unele probleme privind evaluarea 
dreptului de autor în condiţii de maximă 
necesitate, raportate la valoarea de piaţă

evaluarea unui drept de autor devine neCesară 
și exponențial avantajoasă pentru soCietate În 

situația În Care aCeasta se regăsește În ipostaza de a so-
liCita despăgubiri În urma unui prejudiCiu adus unui drept 
de proprietate inteleCtuală, situație În Care se soliCită 
evaluarea prejudiCiului.

Legislația în vigoare a Republicii Moldova pri-
vind domeniul în cauză este bazată pe Legea cu 
privire la evaluare nr.989-XV din 18.04.2002, Regu-
lamentul cu privire la atestarea evaluatorilor obiec-
telor de proprietate intelectuală  din 2003 și Legea 
cu privire la dreptul de autor și drepturile conexe 
nr.139 din 02.07.2010.

Conform art.7 al Legii cu privire la dreptul de 
autor și drepturile conexe, obiecte ale dreptului de 
autor sunt următoarele:

a) operele literare (povestiri, eseuri, romane, po-
ezii etc.); 

b) programele pentru calculator care se prote-
jează ca şi operele literare;

c) operele ştiinţifice; 
d) operele dramatice şi dramatico-muzicale, 

scenariile şi proiectele de scenarii, libretele, sinop-
sisul filmului;

e) operele muzicale cu sau fără text;
f ) operele coregrafice şi pantomimele;

g) operele audiovizuale;
h) operele de pictură, sculptură, grafică şi alte 

opere de artă plastică;
i) operele de arhitectură, urbanistică şi de artă 

horticolă;
j) operele de artă aplicată;
k) operele fotografice şi operele obţinute printr-un 

procedeu analog fotografiei;
l) hărţile, planşele, schiţele şi lucrările tridimensi-

onale din domeniul geografiei, topografiei, arhitec-
turii şi din alte domenii ale ştiinţei;

m) bazele de date;
n) alte opere.
Examinând lista expusă mai sus, constatăm 

că avem o multitudine de obiecte care, în cazul 
tranzacționării lor, trebuie evaluate în raport cu 
adaosul exact de valoare conferit acestor active in-
tangibile.

De ce este necesar de a evalua un drept de autor 
sau un obiect al dreptului de autor?

1. În primul rând, pentru estimarea prejudiciu-
lui, în situația în care este necesar de a cere o despă-
gubire pentru încălcarea unui drept de autor. 

Odată cu dezvoltarea intensivă a tehnologiilor 
informaționale, Internetul a devenit una din sursele 
necontrolabile prin care se încalcă flagrant dreptu-
rile de autor. Oricât de corect şi prudent vei proceda 
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cu opera ta, descoperi într-un târziu că cineva deja 
o folosește, chiar dacă tu n-ai transmis nimănui 
acest drept. Or, în cazul lipsei contractului de autor 
sau atunci când contractul este încheiat cu grave 
încălcări legislative, părțile ajung numaidecât în 
instanța de judecată, unde sumele disputate – „mă-
rul discordiei” – sunt adeseori „luate din pod”, adică 
nu au niciun suport legal.

2. În al doilea rând: pentru a accede la succesiu-
nea masei succesorale care face obiectul moştenirii. 

Sunt cunoscute cazuri concrete când opera lite-
rară a celor mai renumiţi oameni de artă nu poate 
fi nicidecum evaluată.  Cine ne poate edifica, de 
exemplu, asupra valorii (în bani) a operei lui Grigore 
Vieru sau a frescelor lui Vasile Cojocaru, mare pic-
tor moldovean? Deocamdată, nimeni. În conformi-
tate cu legea cu privire la notariat, pentru a obține 
certificatul de moștenitor legal sau testamentar pe 
bunurile succesorale este nevoie, în primul rând, 
ca acestea să fie evaluate. Şi atunci ne întrebăm: ce 
act a stat la baza intrării în dreptul de moştenitor al 
obectelor dreptului de autor în cazul personalităţi-
lor menţionate mai sus?

3. În al treilea rând: pentru ca acest drept de 
autor sau obiect al dreptului de autor să poată servi 
ca garanție pentru credite.

Astăzi companiile vând și cumpără active necor-
porale. Activitatea economică sau financiară a mul-
tor autori nu este nici pe departe înfloritoare. Astfel, 
dreptul de autor ar putea constitui un mijloc acce-
sibil de obținere a unor surse financiare pentru cre-
area, editarea și promovarea pe piață a mai multor 
opere care, în lipsa mijloacelor financiare necesare, 
nu pot fi publicate, prinzând praf pe rafturile editu-
rilor, în aşteptarea unor vremuri mai favorabile.

Am enumerat doar trei cauze care vorbesc despre 
necesitatea stringentă de a dezvolta domeniul eva-
luării dreptului de autor. Conform datelor statistice, 
în prezent avem nu mai mult de 19 persoane licenţi-
ate în evaluarea respectivului  drept. Dintre acestea, 
doar 2 persoane au fost angajate în cazuri concrete 
de stabilire a valorii unor lucrări artistice, şi anume: 
Buga Larisa, care a evaluat un film artistic, şi Crav-
cenco Raisa, care a evaluat linia melodică a unui film. 
Poate că au existat şi alte cazuri similare, cert este 
faptul că încă nu a evaluat nimeni o piesă muzicală 
sau un text literar, un vers sau un scenariu de teatru. 

Cauza acestei situaţii deplorabile rezidă în lipsa 

unei metodologii de calculare a obiectelor dreptu-
lui de autor în Republica Moldova. Dacă ne referim, 
prin analogie, la acţiunile notariale, domeniu care 
îmi este bine cunoscut, aici există o metodologie 
clară, aplicându-se anumite taxe de la care poţi de-
roga în sus şi nicidecum sub limita acestora. 

În atare cazuri, statul are numai de câştigat, fiind-
că taxa de stat se varsă zilnic la Trezoreria Băncii Na-
ţionale, iar plata pentru serviciul notarial – la fiecare 
sfârşit de lună. Totuşi, constatăm cu regret că autorii 
de vârsta a treia trăiesc sub limita existenţei. De mul-
te ori suntem impuşi de situaţie să le solicităm orga-
nizaţiilor de gestiune colectivă (OGC) desfăşurarea 
unor acţuni de binefacere, inclusiv împărţirea onora-
riilor aparţinând unor autori activi către cei care as-
tăzi sunt mai rar difuzaţi. Evident, aceste iniţiative nu 
constituie o normă, ci doar un gest uman de a veni în 
ajutorul creatorilor rămaşi fără surse de subzistenţă.

La momentul actual, din cauza că nu cunoaştem 
valoarea economică a unui text muzical, a unei me-
lodii, a unui film etc., utilizatorii dreptului de autor  
şi drepturilor conexe oferă OGC-urilor plăţi de 500-
1500 de lei pe lună pentru 720 de ore de difuzare a 
operelor autorilor solicitaţi. Având în republică apro-
ximativ 3000 de autori, plus cei străini, difuzați, de 
asemenea, frecvent la posturile noastre de radio şi 
TV, cum am putea împărţi aceşti 500-1500 de lei ce-
lor care n-au dormit nopţile, creând aceste valoroase 
opere artistice? Un calcul rudimentar demonstrează 
că fiecare minut din cele 720 de ore le va aduce au-
torilor aproximativ 0,02 bănuți. În asemenea situa-
ţie, cum s-ar spune, comentariile sunt de prisos.

Cu siguranţă, problema abordată necesită o ati-
tudine cât mai serioasă din partea instituţiilor de re-
sort, determinându-le să întreprindă fără întârziere 
acţiunile necesare pentru redresarea situaţiei.
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REZUMAT

Evaluarea unui drept de autor devine necesară şi 
exponențial avantajoasă pentru societate în situația 
în care aceasta se regăseşte în ipostaza de a solici-
ta despăgubiri în urma unui prejudiciu adus unui 
drept de proprietate intelectuală, situație în care se 
solicită evaluarea prejudiciului. În Republica Moldo-
va evoluţia domeniului evaluării drepturilor de au-
tor este în fază incipientă şi există mai multe proble-
me stringente care îşi aşteaptă soluţionarea, unele 
dintre acestea fiind abordate în prezentul articol. 

ABSTRACT

Assessment of a copyright becomes necessa-
ry and exponentially beneficial to society when it 
is found in a position to claim compensation fol-
lowing a damage caused to an intellectual property 
right, a situation which calls for the assessment of 
damage. In the Republic of Moldova the copyright 
assessment field is in its infancy and there are more 
pressing issues awaiting resolution, some of them 
being addressed in this article.


