
Act de control nr. 13/4 din 19.12.2016 
al Comisiei de control a activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă 

a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe din cadrul Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală ·(AGEPI) privind rezultatele controlului 

general anual al activităţii Asociaţiei Obşteşti "ReproMold" (ReproMold) 
pentru perioada 01.01.2014-31.12.2015 

1. Competenţa 

În scopul verificării modului de respectare de către organizaţiile de gestiune colectivă 
a prevederilor legale din domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe, în temeiul art. 4 
alin. (1) lit. h) şi art. 51 din Legea llf. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe (Legea nr. 139/2010), art. 7 alin. (2) lit. h) şi s) din Legea llf. 114 din 

03.07.2014 cu privire la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, precum ş i în 

conformitate cu Instructiunea privind controlul activităţii organizaţiilor de gestiune 
colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe, aprobată prin Ordinul 
Directorului General al AGEPI nr. 169 din 22.08.2016 (Instrucţiunea nr. 169/2016), a fost 
creată Comisia de control a activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor 
patrimoniale de autor şi/sau conexe (Comisia de control), în următoarea componenţă: 

1. Lilia VERMEIUC, sef interimar Direcţia drept de autor; 
2. Tatiana CERTAN, specialist categoria 1, Secţia economie, contabilitate şi audit· 
3. Adela MIHAI, specialist categoria 1, Secţia economie, contabilitate şi audit; 
4. Nicolae DIMOV, specialist coordonator, Secţia tehnologii informaţionale şi e

transformare; 
5. Patricia BONDARESCO, specialist coordonator, Secţia asistenţă juridică ŞI 

înregistrare contracte; 
6. Jana ŢURCAN, specialist categoria 1, Secţia legislaţie; 

7. Victoria PLEŞCA, specialist categoria II, Secţia gestiunea colectivă; 

8. Eugeniu RUSU, specialist categoria III, Secţia gestiunea colectivă; 

9. Lilia GRIBINCEA, specialist categoria III, Sectia gestiunea colectivă; 

10. Dina ANTOCI, specialist categoria III, Secţia gestiunea colectivă, secretar. 

II. Programarea controlului 
În scopul respectării prevederilor art. 51 din Legea llf. 139/2010, precum şi în temeiul 

Instrucţiunii privind controlul activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor 
patrimoniale de autor şi/sau conexe, aprobate prin Ordinul Directorului General al AGEPI 

nr. 126 din 04.10.2010, AGEPI a solicitat ReproMold, prin scrisoarea nr. 1215 din 

21.04.2015 , să prezinte informaţia privind modul de implementare a recomandărilor din 
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actele de control întocmite anterior cu specificaţii pentru fiecare punct în parte ŞI a 

infolmaţiei/actelor relevante ce vizează activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2014. 
Ulterior, la 05.08.2015, prin intennediul poştei electronice AGEPI a remIS 

organizaţiilor de gestiune colectivă inclusiv ReproMold, notificarea privind stabilirea 

perioadei de efectuare a controlului general anual de către Comisia de control. 
La data de 08.09.2015, reieşind din necesitatea stringentă de realizare a controalelor 

generale anuale a activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă ca rezultat al scrisorilor de 

an1ânare din luna august, precum şi în baza sesizărilor recepţionate privind nerespectarea 
prevederilor legale de către organizatii, AGEPI a solicitat repetat tuturor organizatiilor de 

gestiune colectivă examinarea în regim de urgenţă a posibilităţii de a asigura efectuarea 
controlului general anual, în caz contrar urmând a fi solicitată asistenţa din partea altor 

organe de control încercările de eschivare şi tergiversare fiind percepute în defavoarea 

organizatiilor. 
Astfel , în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 139/2010 şi a 

Instrucţiunii nr.169/20 16, AGEPI, prin notificarea nr. 1768 din 09.09.2016, a informat 
ReproMold despre faptul că, în perioada 26.09.2016-07.11.2016, va efectua controlul 

general anual privind activitatea desfăşurată de organizatie în perioada 01.01.2014-
31.12.2015, solicitând prezentarea în prima zi de control a unui set de acte. 

În prima zi de control, de către ReproMold nu au fost prezentate actele solicitate de 

către Comisia de control, fiind solicitat un termen suplimentar în acest sens, până la 
05.10.2016, fapt n1enţionat în Procesul-verbal nr. 1 din 26.09.2016, întocmit la sediul 
ReproMold. 

Prin informaţia remisă Comisiei de control la 04.10.2016, prin intermediul poştei 
electronice, reprezentantul ReproMold a solicitat repetat acordarea unui termen suplimentar 
pentru prezentarea actelor solicitate, până la 25.10.2016. 

Ca rezultat, AGEPI a informat ReproMold, atât prin intermediul poştei electronice, la 
06.10.2016 precum si prin notificarea nr. 2992 din 12.10.2016, despre necesitatea 

prezentării , î~ termene cât mai restrânse, a documentelor indispensabile pentru efectuarea 
controlului general anual al activităţii organizaţiei. 

Subliniem faptul că AGEPI nu a recepţionat nici un răspuns la notificările 

menţionate, ca rezultat, în temeiul pct. 13 din Instrucţiunea nr. 169/2016, actele pe care 
organizaţia de gestiune colectivă nu le-a prezentat pe parcursul desfăşurării controlului şi pe 
care le-a transmis după expirarea perioadei de control, nu vor fi luate în considerare de către 

Comisia de control. 

IIT. Documentarea controlului şi verificarea prealabilă 
Conform datelor deţinute ReproMold a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei în baza 

Certificatului de înregistrare nr. 4906 din 01.03.2011. 
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Menţionăm că activitatea ReproMold în calitate de organizaţie de gestiune colectivă 

se desfăşoară în temeiul Deciziei AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013 (Monitorul Oficial al 
RM nr. 216-220 din 04.10.2013) prin care a fost avizată să gestioneze toate drepturile care i

au fost încredintate în gestiune prin contractele încheiate cu titularii de drepturi si cele care 

cad sub incidenta licenţei obligatorii de sine stătător sau în comun în bază de acord 
'precum si să gestioneze doar drepturile titularilor de drepturi pe care-i reprezintă în baza 

contractelor încheiate cu aceştia si cele care cad sub incidenţa licenţei obligatorii, de sine 

stătător sau în comun, în bază de acord. 

Totodată ReproMold îşi desfăşoară activitatea în calitate de organizaţie de gestiune 

colectivă în baza prevederilor Legii nr. 139/2010 , Legii nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la 

asociatiile obstesti, precum şi în baza Statutului propriu. 

Activitatea ReproMold a fost supusă controlului general anual în 2014 pentru 

perioada 11.01.2011-31.12.2013 , confonn Actului de control nr. 7/1 din 15.05.2014 al 

Comisiei de control a activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă, în care au fost expuse 

cinci recomandări necesare de in1plementat cît mai curînd posibil cu infonnarea ulterioară a 

AGEPI despre masurile întreprinse privind înlăturarea neconfonnităţilor depistate. Prin 

scrisoarea recepţionată de către AGEPI la 07.06.2014, ReproMold şi-a prezentat 
observaţiile asupra celor n1enţionate în Actul de control. 

IV. Efectuarea controlului propriu-zis 
Obiectivele controlului, aprobate prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 180 

din 09.09.2016, sunt următoarele: 

1. Verificarea respectării legislaţiei în activitatea organelor de conducere si control ale 
organizaţiei de gestiune colectivă. 

2. Verificarea contractelor de gestiune şi a repertoriului gestionat. 
3. Verificarea respectării obligaţiilor de transparenţă. 

4. Verificarea activităţii de colectare, repartizare şi plată a remuneraţiei de autor. 

5. Verificarea cheltuielilor efective aferente gestionării dreptului de autor si a 

drepturilor conexe. 

La data de 26.09.2016, membrii Comisiei de control , în temeiul Ordinului 

Directorului General al AGEPI nr. 188 din 16.09.2016 cu privire la delegare şi confirmarea 

ReproMold din 1 7.09.2016 (remisă prin intennediul poştei electronice) privind adresa la 

care urmează să se desfăşoare controlul, s-au deplasat la sediul ReproMold - str. 31 august 

1989, nr. 98, bir. 305 n1un. Chisinău, MD-2005 în scopul ridicării documentelor solicitate 
a fi prezentate în prima zi de control prin notificarea nr. 1768 din 09.09.2016. 

DI Nicolae Rusu, vicepreşedintele Consiliului ReproMold, prezent la sediul 

organizaţiei în prima zi de control, a adus la cunoştinţa membrilor Comisiei că nu poate 
asigura desfăşurarea controlului din motiv că documentele cu privire la activitatea 
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organizaţiei detinute de Preşedintele ReproMold - Oleg Carp urmează a fi transmise la data 

de 05.10.2016. Astfel în prima zi de control nu au fost ridicate documente/informatii 

necesare pentru efectuarea controlului general anual fapt menţionat în Procesul-verbal nr. 1. 

Mentionăm faptul că ReproMold, în perioada efectuării controlului general anual nu 

a pus la dispoziţia Comisiei de control nici un act necesar pentru verificarea corespunderii 

activităţii acesteia cu prevederile legale. 

Luând în consideratie cele expuse anterior precum şi reies ind din prevederile pct. 35 

lit. c) din Instructiunea nr. 169/2016, Comisia de control a întocmit actul de control doar în 

baza documentelor prezentate de către ReproMold pe perioada efectuării controlului. 

Concluziile controlului general anual al activităţii ReproMold 
pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2015 

În urma efectuării controlului general anual al activităţii ReproMold, Con1isia de 

control constată următoarele încălcări şi neconformităţi: 

1. Încălcarea prevederilor art. 51 alin. (2), (3) din Legea nr. 139/2010: 

neprezentarea AGEPI a documentelor indispensabile pentru a verifica corespunderea 

activităţii organizaţiei cu prevederile legale; 

2. Încălcarea prevederilor pct. 9 din Instrucţiunea privind controlul 
activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor 
şi/sau conexe, aprobată prin Ordinul Directorului General nr. 169 din 22.08.2016: prin 

faptul că în cadrul controlului, ReproMold nu a pus la dispoziţia AGEPI documentele şi 

informaţiile solicitate şi nu a prezentat copii de pe acestea, deşi au fost solicitate de către 

Con1isia de control; 

Faţă de cele expuse de către Comisia de control reprezentanţii ReproMold pot face 

observaţii , pe care le vor depune la AGEPI pînă la data de 21.12.2016, ora 12:00. 

Membrii Comisiei de control: 

1. Lilia VERMEIUC 

2. Tatiana CERTAN 

3. Adela MIHAI 

4. Nicolae DIMOV 

5. Patricia BONDARESCO 

6. Jana ŢURCAN 

7. Victoria PLEŞCA 

8. Eugeniu RUSU 

9. Lilia GRIBINCEA 
10.DinaANTOCI 
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