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REGULAMENTUL DE COLECTARE ȘI REPARTIȚIE  

A REMUNERAȚIILOR CUVENITE MEMBRILOR 

asociației 

„OPERA SCRISĂ.RO – SOCIETATE DE GESTIUNE A DREPTULUI DE AUTOR“ 

 

 
 

Prezentul Regulament completează prevederile Statutului creând instrumentele de lucru 

pentru corecta gestionare a drepturilor cuvenite autorilor membri conform Legii 8/1996 a 

dreptului de autor și drepturilor conexe, cu modificările ulterioare.  

 

 

 

I. COLECTAREA REMUNERAȚIEI DE LA UTILIZATORII OPERELOR SCRISE 
 

Are ca scop determinarea echilibrată a tarifelor percepute de la utilizatori, pe baza 

negocierilor, în funcție de modul de utilizare a operelor scrise. 

 

 

A. CAZUL ÎN CARE OPERA SCRISĂ.RO ESTE COLECTOR UNIC: 

 

 

1. CRITERII DE COLECTARE DE LA UTILIZATORI A SUMELOR REPREZENTÂND 

REMUNERAȚIA COMPENSATORIE DIN COPIA PRIVATĂ  

 

1. 1. a) Cuantum de colectare a remunerației compensatorii de la producătorii și importatorii 

aparatelor, echipamentelor și dispozitivelor care folosesc suport de hârtie pentru copia 

privată: 

 Fotocopiatoare: 0,5% din baza de calcul; 

 Imprimante: 0,5% din baza de calcul;  

 Scannere: 0,5% din baza de calcul; 

 Aparate multifuncționale cu sau fără funcție de fotocopiere: 0,5% din baza de 

calcul. 

1. 1. b) Cuantum de colectare a remunerației compensatorii de la producătorii și importatorii 

de hârtie:  

 indiferent de format: 0,1%. 

 

1. 1. 1. Baza de calcul la care se aplică procentele de mai sus: 

o În cazul importurilor: valoarea în lei, în vamă, conform declarației vamale 

de import (D.V.I.) și facturii externe de import;   

o În cazul achiziției intracomunitare: valoarea facturii externe sau a 

declarației de achiziție intracomunitară; 

o În cazul producătorilor: valoarea facturată fără TVA. 
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1. 2. Criterii de colectare a remunerației compensatorii de la producători și importatori ai 

aparatelor, echipamentelor și dispozitivelor care folosesc suport digital pentru copia 

privată (conform practicii europene): 

a) CD, DVD (reproducere pe videograme și fonograme): 0,25% din baza de calcul; 

b) CD-ROM, DVD-ROM (compact discuri cu datele stocate permanent, fără a mai 

putea fi șterse): 0,25% din baza de calcul; 

 c) iPod-uri, tablete electronice etc.: 0,25% din baza de calcul; 

 

1. 2. 1. Baza de calcul la care se aplică procentele de mai sus: 

o În cazul importurilor: valoarea în lei, în vamă, conform declarației vamale 

de import (D.V.I.) și facturii externe de import;  

o În cazul achiziției intracomunitare: valoarea facturii externe sau a 

declarației de achiziție intracomunitară; 

o În cazul producătorilor: valoarea facturată, fără TVA. 

 

 

2. CRITERII DE COLECTARE DE LA UTILIZATORI A SUMELOR REPREZENTÂND 

REMUNERAȚIILE DIN REPREZENTAREA TEATRALĂ  

 

Pentru negocierea drepturilor de autor la încheierea contractelor de cesiune neexclusivă în 

vederea utilizării prin reprezentare teatrală a operelor scrise, se aplică următoarele tarife 

procentuale la prețul de vânzare al biletelor: 

a) Reprezentarea teatrală a operei originale: 8% ÷ 12% + TVA; 

b) Reprezentarea teatrală a traducerilor operei originale: 5% ÷ 8% + TVA; 

c) Reprezentarea teatrală a adaptărilor după opera originală: 3% ÷ 6% + TVA. 

În cazul în care nu sunt vândute bilete, tarifele procentuale stabilite mai sus se rețin din 

bugetul alocat proiectului de reprezentare teatrală.  

 

 

3. CRITERII DE COLECTARE DE LA UTILIZATORI A SUMELOR REPREZENTÂND 

REMUNERAȚIILE DIN COMUNICAREA PUBLICĂ, ALTA DECÂT 

REPREZENTAREA TEATRALĂ, PRIN FESTIVALURI, MANIFESTĂRI ARTISTICE 

ÎN AER LIBER, SPECTACOLE ETC.)  
 

Pentru negocierea drepturilor de autor la încheierea contractelor de cesiune neexclusivă în 

vederea utilizării prin comunicare publică, alta decât reprezentarea teatrală, prin 

festivaluri, manifestări artistice în aer liber, spectacole etc. a operelor scrise, se aplică 

următorul tarif procentual la bugetul alocat evenimentului, indiferent de încasările 

organizatorului: 1 ÷ 3%  + TVA. 

 

 

4. CRITERII DE COLECTARE DE LA UTILIZATORI A SUMELOR REPREZENTÂND 

REMUNERAȚIILE DIN COMUNICAREA PUBLICĂ PE INTERNET  
 

Pentru negocierea drepturilor de autor la încheierea contractelor de cesiune neexclusivă în 

vederea utilizării prin comunicare publică pe internet a operelor scrise, se aplică următoarele 

tarife procentuale: 

a) În cazul împrumutului public prin biblioteci virtuale: 15% ÷ 30% + TVA, la 

prețul pentru fiecare descărcare;  

b) La cumpărarea sau descărcarea unei opere scrise din/prin librăriile virtuale: 

15% ÷ 30% + TVA, la prețul de vânzare plătit de utilizator;  
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c) În cazul radiodifuzării pe internet a operelor scrise de către organismele de radio 

și televiziune: 4% ÷ 12% + TVA, la veniturile obținute din activitatea de utilizare a 

operelor scrise sau, în lipsa acestora, din cheltuielile ocazionate de utilizare, dar nu 

mai putin de 4 lei/minut + TVA; 

d) În cazul punerii la dispoziția publicului, pe internet, a operelor scrise: 0,25% la 

totalul veniturilor brute lunare obţinute de providerii de internet, fără TVA, pentru 

anul de colectare; precum şi 0,15% la totalul sumelor brute lunare încasate din 

abonamentele de internet de orice tip, fără TVA, pentru anul de colectare. 

 

 

5. CRITERII DE COLECTARE DE LA UTILIZATORI A SUMELOR REPREZENTÂND 

REMUNERAȚIA DIN RETRANSMITEREA PRIN CABLU  
 

5.1. 0,25% din totalul veniturilor brute lunare obţinute din activitatea de retransmitere a  

programelor de radiodifuziune şi/sau de televiziune, fără TVA, pe baza listei de programe, 

pentru anul de colectare; 
 

5.2. 0,15% din totalul sumelor brute lunare încasate din abonamentele de orice tip, fără 

TVA, pentru anul de colectare. 
 

Criteriile 5.1. și 5.2. se aplică în mod cumulativ. 
 

 

B. CAZUL ÎN CARE OPERA SCRISĂ.RO NU ESTE COLECTOR UNIC 
 

În cazul în care OPERA SCRISĂ.RO nu este colector unic al remunerației compensatorii 

pentru una sau toate categoriile precizate mai sus, va încasa de la societatea de gestiune a 

drepturilor de autor – desemnată de O.R.D.A. drept colector unic pentru categoria respectivă, 

o suma procentuală negociată și consemnată pe bază de protocol semnat de părți. 
 

 

 

II. REPARTIZAREA REMUNERAȚIILOR CĂTRE MEMBRII OPERA SCRISĂ.RO 
 

Are ca scop determinarea echilibrată a sumelor repartizate membrilor  OPERA SCRISĂ.RO. 

Repartizarea remunerațiilor se face după ce a fost reținut comisionul de administrare. 
 

 

1. CRITERII DE REPARTIZARE CĂTRE TITULARII DREPTURILOR DE AUTOR A 

REMUNERAȚIEI COMPENSATORII DIN COPIA PRIVATĂ 
 

1. 1. Remunerația compensatorie din copia privată pe suport de hârtie se repartizează 

membrilor pe baza informațiilor furnizate de autori, precum:  
 

 titlurile publicate în anul de colectare (titluri publicate = numărul de lucrări care 

se editează și se publică sub forma unui volum de sine stătător din punct de vedere 

tipografic, certificat prin ISBN și/ sau articol în reviste de specialitate, certificate 

prin ISSN), reprezentând titlurile eligibile la repartiție; 
 

 tirajul titlurilor eligibile (tiraj = numărul maxim al exemplarelor în care a fost 

tipărită o operă scrisă, adică acela care este trecut, conform art.51, litera c din 

Legea 8/1996, în contractul de editare semnat de autorul operei scrise cu editura 

sau tipografia). 
  

1. 1. 1. Repartizarea se efectuează în ordine descrescătoare,  în funcție de 

tirajul titlurilor eligibile. Criterii de  repartizare: 
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o 45% pentru opere scrise cu caracter literar, artistic, divertisment, hobby, 

travel, loisir din care: 

o pentru opere scrise originale  60%; 

o pentru adaptări/traduceri ale operelor scrise 40%; 

o 45% pentru opere cu caracter științific și info-educațional, din care: 

o pentru opere scrise originale cu caracter educativ și științific 60%; 

o pentru adaptări/traduceri ale operelor scrise cu caracter educativ 

și științific 40%. 

o 5% pentru articole, studii, comentarii, recenzii, cronici publicate în reviste 

de specialitate, din care: 

o pentru originale articole, studii, comentarii, recenzii, cronici 

publicate în reviste de specialitate: 60%; 

o pentru adaptări/traduceri ale operelor scrise cu caracter 

jurnalistic: 40%.  

o 5% în mod egal tuturor titularilor de drepturi pentru folosirea 

repertoriului înscris la societatea de gestiune colectivă a drepturilor 

de autor OPERA SCRISĂ.RO. 

 

 

1. 2. Remunerația compensatorie din copia privată pe suport digital se repartizează 

membrilor în funcție de:  
 

a) În cazul reproducerii pe CD, DVD  și  

b) În cazul reproducerii pe CD-ROM, DVD-ROM, în funcție de: 
 

 titlurile reproduse în anul de colectare (titluri reproduse = numărul de lucrări 

care se editează pe CD, DVD, CD-ROM și DVD-ROM, certificat prin ISBN, 

reprezentând titlurile eligibile la repartiție; 
 

 tirajul titlurilor eligibile (tiraj = numărul maxim al exemplarelor în care a fost 

reprodusă pe CD, DVD, CD-ROM și DVD-ROM o operă scrisă, adică acela care 

este trecut, conform art.51, litera c din Legea 8/1996, în contractul de editare 

semnat de autorul operei scrise cu editura); 
 

 timbrele și marcajele holografice eliberate de O.R.D.A.. 
 

c) În cazul reproducerii pe iPod-uri, tablete electronice etc., în funcție de: 
 

 titlurile reproduse în anul de colectare (titluri reproduse = numărul de lucrări 

care se editează electronic, certificat prin ISBN, reprezentând titlurile eligibile la 

repartiție; 
 

 tirajul titlurilor eligibile (tiraj = numărul maxim al exemplarelor în care a fost 

editată electronic o operă scrisă, adică acela care este trecut, conform art.51, litera 

c din Legea 8/1996, în contractul de editare semnat de autorul operei scrise cu 

editura); 
 

 numărul de descărcări. 
 

1. 2. 1. Repartizarea se efectuează în ordine descrescătoare,  în funcție de 

numărul de timbre și marcaje holografice eliberate de ORDA pentru titlurile 

eligibile, respectiv numărul de descărcări ale  titlurilor eligibile. Criterii de  

repartizare: 

o 45% pentru opere scrise cu caracter literar, artistic, divertisment, hobby, 

travel, loisir din care: 

o pentru opere scrise originale  60%; 
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o pentru adaptări/traduceri ale operelor scrise 40%; 

o 45% pentru opere cu caracter științific și info-educațional, din care: 

o pentru opere scrise originale cu caracter educativ și științific 60%; 

o pentru adaptări/traduceri ale operelor scrise cu caracter educativ 

și științific 40%. 

o 5% pentru articole, studii, comentarii, recenzii, cronici publicate în reviste 

de specialitate, din care: 

o pentru originale articole, studii, comentarii, recenzii, cronici 

publicate în reviste de specialitate: 60%; 

o pentru adaptări/traduceri ale operelor scrise cu caracter 

jurnalistic: 40%.  

o 5% în mod egal tuturor titularilor de drepturi pentru folosirea repertoriului 

înscris la societatea de gestiune colectivă a drepturilor de autor OPERA 

SCRISĂ.RO. 

 

 

2. CRITERII DE REPARTIZARE CĂTRE TITULARII DREPTURILOR DE AUTOR A 

REMUNERAȚIEI DIN REPREZENTAREA TEATRALĂ 

 

Remunerația din reprezentarea teatrală a operelor scrise se repartizează membrilor astfel: 

a) Pentru opere originale: 8% ÷ 12%;  

b) Pentru traducerile operei originale: 5% ÷ 8%;  

c) Pentru adaptările după opera originală: 3% ÷ 6%.  

 

 

3. CRITERII DE REPARTIZARE CĂTRE TITULARII DREPTURILOR DE AUTOR A 

REMUNERAȚIEI DIN COMUNICAREA PUBLICĂ, ALTA DECÂT REPREZENTAREA 

TEATRALĂ, PRIN FESTIVALURI, MANIFESTĂRI ARTISTICE ÎN AER LIBER, 

SPECTACOLE ETC.)  
 

Remunerația din comunicarea publică, alta decât reprezentarea teatrală, prin festivaluri, 

manifestări artistice în aer liber, spectacole etc. a operelor scrise se repartizează membrilor 

astfel: 1 ÷ 3%. 
 

 

4. CRITERII DE REPARTIZARE CĂTRE TITULARII DREPTURILOR DE AUTOR A 

REMUNERAȚIEI DIN COMUNICAREA PUBLICĂ PE INTERNET 
 

Remunerația din comunicarea publică pe internet se repartizează membrilor astfel: 

a) În cazul împrumutului public prin biblioteci virtuale: 15% ÷ 30%;  

b) La cumpărarea sau descărcarea unei opere scrise din/prin librăriile virtuale: 

15% ÷ 30%;  

c) În cazul radiodifuzării pe internet a operelor scrise de către organismele de radio 

și televiziune: 4% ÷ 12%; 

d) În cazul punerii la dispoziția publicului, pe internet, a operelor scrise, în funcție 

de:  
 

 titlurile publicate în anul de colectare (titluri publicate = numărul de lucrări care 

se editează și se publică sub forma unui volum de sine stătător din punct de vedere 

tipografic, certificat prin ISBN și/ sau articol în reviste de specialitate, certificate 

prin ISSN), reprezentând titlurile eligibile la repartiție;  

 tirajul titlurilor eligibile (tiraj = numărul maxim al exemplarelor în care a fost 

tipărită o operă scrisă, adică acela care este trecut, conform art.51, litera c din 

Legea 8/1996, în contractul de editare semnat de autorul operei scrise cu editura 

sau tipografia). 
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1.4.1. Repartizarea se efectuează în ordine descrescătoare,  în funcție de 

tirajul titlurilor eligibile. Criterii de  repartizare: 

o 45% pentru opere scrise cu caracter literar, artistic, divertisment, hobby, 

travel, loisir din care: 

o pentru opere scrise originale  60%; 

o pentru adaptări/traduceri ale operelor scrise 40%; 

o 45% pentru opere cu caracter științific și info-educațional, din care: 

o pentru opere scrise originale cu caracter educativ și științific 60%; 

o pentru adaptări/traduceri ale operelor scrise cu caracter educativ 

și științific 40%. 

o 5% pentru articole, studii, comentarii, recenzii, cronici publicate în reviste 

de specialitate, din care: 

o pentru originale articole, studii, comentarii, recenzii, cronici 

publicate în reviste de specialitate: 60%; 

o pentru adaptări/traduceri ale operelor scrise cu caracter 

jurnalistic: 40%.  

o 5% în mod egal tuturor titularilor de drepturi pentru folosirea repertoriului 

înscris la societatea de gestiune colectivă a drepturilor de autor OPERA 

SCRISĂ.RO. 

 

 

5. CRITERII DE REPARTIZARE CĂTRE TITULARII DREPTURILOR DE AUTOR A 

REMUNERAȚIEI DIN RETRANSMITEREA PRIN CABLU 

 

Remunerația din  retransmiterea prin cablu se repatizează membrilor în funcție de: 

 

 rapoartele privind lista serviciilor de programe de radiodifuziune și/sau de 

televiziune retransmise, comunicate de utilizatorii-organisme de retransmitere prin 

cablu.  

 

 titlurile publicate în anul de colectare (titluri publicate = numărul de lucrări care 

se editează și se publică sub forma unui volum de sine stătător din punct de vedere 

tipografic, certificat prin ISBN și/ sau articol în reviste de specialitate, certificate 

prin ISSN), reprezentând titlurile eligibile la repartiție; 

 

 tirajul titlurilor eligibile (tiraj = numărul maxim al exemplarelor în care a fost 

tipărită o operă scrisă, adică acela care este trecut, conform art.51, litera c din 

Legea 8/1996, în contractul de editare semnat de autorul operei scrise cu editura 

sau tipografia). 

  

1. 5. 1. Repartizarea se efectuează în ordine descrescătoare,  în funcție de 

tirajul titlurilor eligibile. Criterii de  repartizare: 

o 45% pentru opere scrise cu caracter literar, artistic, divertisment, hobby, 

travel, loisir din care: 

o pentru opere scrise originale  60%; 

o pentru adaptări/traduceri ale operelor scrise 40%; 

o 45% pentru opere cu caracter științific și info-educațional, din care: 

o pentru opere scrise originale cu caracter educativ și științific 60%; 

o pentru adaptări/traduceri ale operelor scrise cu caracter educativ 

și științific 40%. 

o 5% pentru articole, studii, comentarii, recenzii, cronici publicate în reviste 

de specialitate, din care: 
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o pentru originale articole, studii, comentarii, recenzii, cronici 

publicate în reviste de specialitate: 60%; 

o pentru adaptări/traduceri ale operelor scrise cu caracter 

jurnalistic: 40%.  

o 5% în mod egal tuturor titularilor de drepturi pentru folosirea repertoriului 

înscris la societatea de gestiune colectivă a drepturilor de autor OPERA 

SCRISĂ.RO. 

 

 

6. CRITERII DE REPARTIZARE CĂTRE TITULARII DREPTURILOR DE AUTOR A 

REMUNERAȚIEI DIN RADIODIFUZARE 

 

Remunerația din radiodifuzare se repatizează membrilor în funcție de: 

 „play-list“ sau a altor informații primite de la utilizatori, proporțional cu durata de 

utilizare a operei; 

 titlurile publicate în anul de colectare (titluri publicate = numărul de lucrări care 

se editează și se publică sub forma unui volum de sine stătător din punct de vedere 

tipografic, certificat prin ISBN și/ sau articol în reviste de specialitate, certificate 

prin ISSN), reprezentând titlurile eligibile la repartiție; 

 tirajul titlurilor eligibile (tiraj = numărul maxim al exemplarelor în care a fost 

tipărită o operă scrisă, adică acela care este trecut, conform art.51, litera c din 

Legea 8/1996, în contractul de editare semnat de autorul operei scrise cu editura 

sau tipografia). 

  

1. 6. 1. Repartizarea se efectuează în ordine descrescătoare,  în funcție de 

tirajul titlurilor eligibile. Criterii de  repartizare: 

o 45% pentru opere scrise cu caracter literar, artistic, divertisment, hobby, 

travel, loisir din care: 

o pentru opere scrise originale  60%; 

o pentru adaptări/traduceri ale operelor scrise 40%; 

o 45% pentru opere cu caracter științific și info-educațional, din care: 

o pentru opere scrise originale cu caracter educativ și științific 60%; 

o pentru adaptări/traduceri ale operelor scrise cu caracter educativ 

și științific 40%. 

o 5% pentru articole, studii, comentarii, recenzii, cronici publicate în reviste 

de specialitate, din care: 

o pentru originale articole, studii, comentarii, recenzii, cronici 

publicate în reviste de specialitate: 60%; 

o pentru adaptări/traduceri ale operelor scrise cu caracter 

jurnalistic: 40%.  

o 5% în mod egal tuturor titularilor de drepturi pentru folosirea repertoriului 

înscris la societatea de gestiune colectivă a drepturilor de autor OPERA 

SCRISĂ.RO. 

 

 

7. CRITERII DE REPARTIZARE CĂTRE TITULARII DREPTURILOR DE AUTOR A 

REMUNERAȚIEI DIN ÎMPRUMUTUL PUBLIC 

 

Remunerația din împrumutul public se repartizează membrilor proporțional cu gradul de 

utilizare a operelor scrise, rezultat din documentațiile trimise de către utilizatori, respectiv a 

rapoartelor privind împrumutul de carte al bibliotecilor, conform sumelor încasate.  

Remunerația cuvenită se repartizează autorilor ale căror opere scrise sunt menționate în 

rapoartele respective şi după numărul de cereri la raft a titlului/titlurilor unui autor. 
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8. CRITERII DE REPARTIZARE CĂTRE TITULARII DREPTURILOR DE AUTOR A 

REMUNERAȚIEI  DIN REALIZAREA DE OPERE DERIVATE 

 

Remunerația din realizarea de opere derivate se repartizează membrilor  în baza mandatului 

special acordat de membri și pe baza contractelor încheiate direct cu utilizatorii. 

 

 

9. REPARTIZAREA REMUNERAȚIILOR - CONSIDERAȚII FINALE 

 

9. 1. Suma totală repartizată se compune din adunarea sumelor parțiale la care un autor are 

dreptul. 

 

9. 2. Sumele încasate de la un utilizator cu titlu de penalități, daune, despăgubiri, prejudicii 

etc., pentru încălcarea drepturilor patrimoniale de autor se repartizează potrivit regulilor 

corespunzătoare repartizării remunerației pentru categoria de utilizatori de la care au fost 

încasate. 

 

9. 3. Sumele reprezentând dobânzi ale sumelor colectate se includ în sumele colectate și se 

repartizează potrivit regulilor corespunzătoare repartizării remunerației pentru categoria de 

utilizatori de la care au fost încasate. 

 

 

 


