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Descriere
Baza de date publică „Opere Înregistrate” conţine informaţii referitoare la înregistrarea
obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, şi anume: seria şi numărul certificatului de
înregistrare, data înregistrării, denumirea obiectului înregistrat, numele, prenumele autorului
precum şi a titularului drepturilor patrimoniale.
Lansare
Bazele de date publice AGEPI se află pe adresa http://db.agepi.md/. Programul de
documentare se lansează fie din meniul „BD nationale/Opere Înregistrate”, fie accesând sfera
„OPERE INREGISTRATE”, fie pe adresa http://www.db.agepi.md/opere/

fig. 1 Pagina de start

Descrierea paginii de titlu
Documentarea începe din prima pagină, care deşi are interfaţa în trei limbi (româna, engleza şi
rusa) va accepta doar valori în română, cu excepţia denumirii operei care conţine informaţii
introduse în limba originală.
Imaginea din fig. 2 prezintă interfaţa în română. În această pagină se construieşte ecuaţia de
căutare prin completarea cuplurilor Criteriu-Valoare, relaţia dintre ele fiind realizată prestabilit
prin operatorul logic „şi”.
În câmpurile din coloana „Valoare” se vor introduce sau selecta termenii de căutare, în
dependenţă de criteriul respectiv.
Documentarea începe la accesarea butonului „Cautare”. Pentru eliminarea tuturor valorilor
introduse se accesează butonul „Anulează”. Dacă în rezultatul căutării au fost găsite rezultate, va
fi afişat numărul lor şi se va activa butonul „Vizualizează”, prin accesarea căruia va fi afişată
pagina cu lista operelor găsite.

fig.2 Pagina de titlu

Descrierea listei operelor găsite
După tastarea butonului „Vizualizează” din pagina de titlu va fi afişată pagina, prezentată în
imaginea din fig. 3, conţinând o tabelă cu toate operele găsite în urma rulării ecuaţiei de căutare.
Iniţial datele din tabela sunt sortate după numărul de înregistrare, dar pot fi rearanjate după alte
criterii, accesându-se titlurile coloanei respective.
Pe lângă tabelul propriu zis aici se mai conţin informaţii privind ecuaţia de căutare, numărul de
pagini rezultante, lista de rezultate putând fi imprimată. De asemenea prin intermediul arborelui
de navigare se poate întoarce înapoi la căutare sau la pagina principală.

fig. 3 Lista operelor găsite

Pentru vizualizarea detaliilor operei se apasă pe link-urile din seria şi numărul de înregistrare sau
din denumirea obiectului corespunzător.

Descrierea paginii cu detalii
În pagina cu detalii pot fi regăsite, pe lângă informaţiile din tabelul cu rezultate, numărul cererii,
data înregistrării, alte persoane care au contribuit la înregistrarea operei (solicitantul,
producătorul, etc) precum şi denumirile pieselor, pentru FO (fonograme) fig.4.

fig. 4 Detalii

Metodica de documentare, exemple de documentare
La efectuarea căutărilor se utilizează implicit operatorul “Conţine” care efectuează automat
trunchierea cuvintelor-cheie deopotrivă din stânga şi din dreapta.
Termenii introduşi în câmpurile cu valori pot fi scrişi atât cu majuscule cât şi cu minuscule. Dar,
dacă utilizaţi diacritice şi dispuneţi de sistem de operare mai nou ca Windows XP, asiguraţi-vă
ca caracterele sunt introduse cu tastatura Romanian (Legacy) vezi fig.8.
fig.5 Selectarea tastaturii Romanian (Legacy), sursa foto
http://www.microsoft.com/Romania/Diacritice.aspx

Pentru facilitarea documentărilor în BD „Opere Înregistrate” câmpul „Autorul” conţine toate
persoanele care au contribuit la crearea operei chiar dacă nu au fost indicaţi ca coautori în cerere
(aplicabil în special la fonograme şi opere audiovizuale) şi respectiv câmpul „Denumirea
operei”, pentru fonograme, conţine denumirile tuturor pieselor, fig. 6.

fig. 5 Exemplu căutare

Exemple:
1. De selectat toate obiectele înregistrate ale operatorilor de telefonie.
Pentru acest exemplu se va efectua cautarea dupa „Titularul drepturilor patrimoniale” pentru
fiecare din operatorii existenţi.

fig. 6 Obiectele înregistrate ale operatorilor de telefonie

2. De găsit titularul piesei „Hora din Moldova”.

fig. 7 Titularul

piesei „Hora din Moldova”

3. De găsit toate operele integistrate a titularului din exemplul de mai sus.

Linkuri utile
Legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe
Întrebări frecvente
Statistica

