ACCESUL PRIN MIJLOACE ELECTRONICE LA REPERTORIUL
GESTIONAT DE CREDIDAM
CADRUL LEGAL:
Art. 162 alin. 1 lit. l) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, în
forma republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 14 iunie 2018:
„Organismele de gestiune colectivă au următoarele drepturi și obligații: l) să asigure
transparența activității de gestiune colectivă în raporturile cu membrii săi, autoritățile
publice și utilizatorii;”
Art. 146 alin. 2, teza a doua din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile
conexe, în forma republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 14 iunie 2018:
„(2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1) organismele de gestiune colectivă îi
reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat și elaborează
metodologii, în limita repertoriului gestionat, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la
art. 162 lit. a), sau negociază direct cu utilizatorii contractele de licență. Organismele de
gestiune colectivă vor permite, la cererea utilizatorilor, accesul prin mijloace electronice la
repertoriul de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art.
153 alin. (2), precum și la lista titularilor de drepturi de autor și de drepturi conexe, români și
străini, pe care îi reprezintă. Această activitate de gestiune colectivă se află sub
supravegherea și controlul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în calitate de garant
al aplicării legii.”
Art. 153 alin. 2 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, în forma
republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 14 iunie 2018:
„(2) Repertoriul menționat la alin. (1) lit. b) se depune în regim de bază de date, protejat
potrivit legii, în format scris și electronic, stabilit prin decizie a directorului general, și conține
cel puțin numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de
identificare a artiștilor interpreți și executanți, a fonogramelor sau videogramelor.”

DESCRIERE PROCES
Prezenta procedură reglementează modalitatea prin care utilizatorii pot consulta, prin
mijloace tehnice, repertoriul gestionat de CREDIDAM, la sediul organismului de gestiune
colectivă, în formatul în care acesta este depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.
1. Orice utilizator, pentru sursele de gestiune colectivă respectiv TV (prestații artistice în
domeniul audiovizual) și comunicare publică în cinematografe, are dreptul să formuleze
cereri privind consultarea repertoriului gestionat de CREDIDAM, în format electronic, la
sediul organismului de gestiune colectivă.
2. Cererile se depun în format scris la Secretariatul CREDIDAM în programul de lucru cu
publicul (marți și joi, între orele 10:00 – 13:00) sau pot fi transmise via e-mail sau poștă cu
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indicarea expresă a persoanei desemnate pentru a se deplasa la sediul organismului de
gestiune colectivă.
3. În cazul în care utilizatorii sunt reprezentați convențional, mandatarul este obligat să
depună anexat cererii, mandatul special, în original, în baza căruia formulează solicitarea.
Orice cerere depusă trebuie să fie însoțită de împuternicirea care atestă calitatea de
reprezentant al utilizatorului în numele căruia se formulează cererea. Cererea va fi
soluționată numai după depunerea documentelor care atestă calitatea de reprezentant.
4. Mandatul trebuie să conțină în mod expres demersurile/acțiunile pentru care utilizatorul
este reprezentat în relația cu CREDIDAM. Reprezentanții vor prezenta, în original, un nou
mandat (împuternicire avocațială sau procură notarială specială), pentru fiecare solicitare în
parte/pentru fiecare verificare.
5. Cererile depuse cu respectarea tuturor condițiilor de mai sus vor fi înregistrate de
Secretariatul CREDIDAM, originalul este repartizat sursei de colectare facultativă (TV sau
Comunicare publică în cinematografe) pentru care utilizatorul solicită verificarea
repertoriului gestionat de CREDIDAM, iar copia este repartizată la Departamentul Relații
publice și serviciul secretariat. Acesta din urmă va ține legatura cu utilizatorul și va asigura
accesul utilizatorului prin mijloace electronice la repertoriul gestionat de CREDIDAM.
6. Utilizatorii vor fi informați în maxim 5 zile, în scris prin e-mail, cu privire la data la care
aceștia pot verifica repertoriul gestionat de CREDIDAM, astfel încât să fie evitată
suprapunerea programărilor utilizatorilor.
7. Repertoriul va fi pus la dispoziția utilizatorului în sediul CREDIDAM, în format electronic,
în regim de bază de date protejată, conform deciziei directorului general ORDA nr. 52/2014.
8. Repertoriul nu poate fi copiat/fotografiat/transmis pe niciun dispozitiv electronic de către
utilizator. În caz contrar, utilizatorii își asumă toate consecințele juridice prevăzute de Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, în forma republicată.
8. Vizualizarea repertoriului se va face prin intermediul unei aplicații dedicate, iar accesul în
această aplicație se va face printr-un cont, format din nume utilizator și parolă, creat de
CREDIDAM.
9. Prezenta procedură va intra în vigoare începând cu data de 12.09.2018.
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