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Act de control nr. 18/1 din 20.07.2018 
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 controlul general anual al activităţii Asociaţiei 

Obşteşti "Oficiul Republican al Dreptului de Autor" (ORDA) 
pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017 

Controlul privind activitatea ORDA desfăşurată în anul 2017 a fost efectuat de Comisia de 
control a activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau 
conexe (în continuare - Comisia de control), creată prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 
76 din 20.04.2018, în următoarea componenţă: 

1. Patricia Bondaresco, şef Direcţia drept de autor (preşedinte al Comisiei); 
2. Eugeniu Rusu, şef Secţia gestiunea colectivă; 
3. Dina Antoci, specialist categoria 1, Secţia gestiunea colectivă; 
4. Florin Mihailov, specialist categoria II, Secţia gestiunea colectivă (secretar); 
5. Tatiana Certan, specialist categoria 1, Secţia contabilitate; 
6. Nicolae Dimov, specialist coordonator, Secţia tehnologii informaţionale ŞI e
transformare; 
7. Artur Cozma, specialist coordonator, Secţia resurse umane şi cancelarie. 

Prin mesajul ORDA din 27.04.2017, trimis prin intermediul poştei electronice, a fost 
comunicat membrilor Comisiei de control să se prezinte la adresa bd. Mitrop. Gavriil Bănulescu
Bodoni nr. 45, of. 316 pentru efectuarea controlului. 

Controlul a fost efectuat în temeiul: 
Legii nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, art. 7 alin. (2) lit. s) potrivit căruia AGEPI "avizează, monitorizează şi supraveghează 
activitatea organizaţiilor de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe"; 

- Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (în continuare 
- Legea nr. 13912010), art. 4 alin. (1) lit. h) potrivit căruia AGEPI "avizează, monitorizează şi 
supraveghează activitatea organizaţiilor de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a 
drepturilor conexe"; art. 51 alin. (3) potrivit căruia "AGEPI efectuează o dată pe an controlul 
general al activităţii organizaţiei de gestiune colectivă."; 

- Instrucţiunii privind controlul activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor 
patrimoniale de autor şi/sau conexe, aprobată prin Ordinul Directorului General AGEPI nr. 169 din 
22.08.2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

Reprezentanţii ORDA care au prezentat informaţii şi documente Comisiei de control au fost 
dna Olga BELEI, director al ORDA, în funcţie până la data de 15.05.2018, şi dna Olga 
MUNTEAN, contabil al ORDA. 

În timpul efectuării controlului au fost încheiate 4 procese-verbale (nr. 1 din 03.05.2018, 
nr. 2 din 11.05.2018, nr. 3 din 16.05.2018, nr. 4 din 13.06.2018). Astfel, potrivit proceselor-verbale 
nr. 1-3, ORDA a pus la dispoziţia Comisiei de control informaţiile/documentele cu referire la 
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activitatea desfăşurată în anul 2017, iar potrivit procesului-verbal nr. 4 din 13.06.2018, s-a stabilit 
că la data de 13.06.2018 nu a fost prezent nici un reprezentant ORDA pentru prezentarea 
infonnaţiei solicitate de Comisia de control, deşi, prin e-mailul din 11.06.2018, ORDA a fost 
înştiinţată despre deplasarea, la data de 13.06.2018, ora 13:00, a membrilor Comisiei de control pe 
adresa bd. Mitrop. Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 45, of 316. Ulterior, la data de 13.06.2018, după 
ora 17:30, de către dna Olga MUNTEAN, prin intennediul poştei electronice, au fost prezentate 
unele dintre infonnaţiile solicitate la data de 11.06.2018. 

Suplimentar, ORDA a prezentat infonnaţii solicitate de Comisia de control confonn 
procesului-verbal nr. 3 din 16.05.2018, printr-un mesaj trimis prin intennediul poştei electronice, la 
data de 22.05.2018. 

1. Programarea controlului 
Prin notificarea nr. 814 din 21.04.2018, AGEPI a infonnat ORDA despre faptul că, în 

perioada 02.05.2018-13.06.2018, Comisia de control va efectua controlul general anual privind 
activitatea desfăşurată de ORDA pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017. De asemenea, prin 
notificarea menţionată supra, Comisia de control a solicitat prezentarea în prima zi de control 
(02.05.2018) a unui set de acte referitoare la activitatea desfăşurată de organizaţie pe parcursul 
anului 2017. 

Ulterior, prin mesajul trimis prin intennediul poştei electronice la data de 27.04.2018, 
ORDA a solicitat iniţierea controlului la data de 03.05.2018, fapt acceptat de Comisia de control. 

II. Documentarea controlului 
În anul 2017, activitatea ORDA în calitate de organizaţie de gestiune colectivă s-a desfăşurat 

în temeiul: 
Legii nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociatiile obşteşti; 
Legii nr. 139/2010; 
Statutului aprobat în redacţie nouă de Congresul ORDA în baza Procesului-verbal nr. 1 din 
24.12.2013, înregistrat de Ministerul Justiţiei la data de 17.01.2014, ultimele modificări ale 
acestuia fiind aprobate de către Consiliul ORDA la 12.08.2015 (înregistrate de Ministerul 
Justiţiei la data de 21.08.2015); 
Deciziei AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013 (publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 216-

220 din 04.10.2013) prin care a fost avizată să gestioneze toate drepturile care i-au fost 
încredinţate în gestiune prin contractele încheiate cu titularii de drepturi, şi cele care cad sub 
incidenţa licenţei obligatorii, de sine stătător sau în comun, în bază de acord, precum şi să 
gestioneze doar drepturile titularilor de drepturi pe care-i reprezintă în baza contractelor 
încheiate cu aceştia şi cele care cad sub incidenta licenţei obligatorii, de sine stătător sau în 
comun, în bază de acord. 
Comisia de control, suplimentar, menţionează că ORDA şi Asociaţia Obştească Asociaţia 

Naţională "COPYRIGHT" (AN "COPYRIGHT"), prin libera manifestare a voinţei sale, confonn 
Contractului de constituire din 26 martie 2014, au creat Instituţia Privată "Centrul de Licenţiere şi 
Administrare a Drepturilor" (CLAD), pentru realizarea următoarelor scopuri: 
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autorizarea sau interzicerea, în condiţiile legislaţiei, a valorificării obiectelor 
dreptului de autor şi/sau drepturilor conexe din repertoriul fondatorilor (ORDA şi AN 
"COPYRIGHT"); 

acumularea de la utilizatorii obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe a 
remuneraţiei destinate fondatorilor. 

Activitatea aRDA anterior a fost supusă controlului general anual în anul 2017, pentru 
perioada 01.01.2016 - 31.12.2016. În unna controlului a fost întocmit Actul de control nr. 16/1 din 
27.12.2017 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 controlul general anual al activităţii Asociaţiei Obşteşti Oficiul Republican al 
Dreptului de Autor (ORDA) pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016 (în continuare - Actul de 
control nr. 16/1 din 27.12.2017), în care au fost reflectate o serie de neconformităţi identificate în 
activitatea aRDA, în baza cărora organizaţia a fost atenţionată, reieşind din: 

1. neimplementarea recomandărilor Comisiei de control înaintate în Actul de control nr. 
12/3 din 14.12.2016; 

2. lipsa mecanismului adecvat de distribuire a remuneraţiei de autor sau a remuneraţiei 
cuvenite titularilor de drepturi conexe; 

3. utilizarea remuneraţiei acumulate pentru cheltuieli nejustificate şi neplanificate ale 
organizaţiei, fără aprobare prealabilă de către organele de conducere şi/sau titularii de 
drepturi (arenda unui sediu nefolosit, încheierea unor contracte, restituirea benevolă a 
unor datorii etc.); 

4. reţinerea unui comision de administrare de 49,88% (575 800,36 lei), mai mare decât cel 
aprobat de organele de conducere 33% (380 931,04 lei); 

5. nerepartizarea remuneraţiei acumulate, doar 7,57% din remuneraţia acumulată şi 

nerepartizată din anii anteriori; 
6. neefectuarea plăţilor regulate titulari lor de drepturi, proporţional cu valorificarea reală a 

operelor şi/sau a obiectelor drepturilor conexe (procentaj scăzut de achitare a 
remuneraţiei acumulate - 20,14% din remuneraţia acumulată şi neplătită din anii 
anteriori); 

7. neefectuarea oricăror acte juridice necesare pentru protecţia şi asigurarea drepturilor 
transmise în gestiune de către titularii de drepturi (remuneraţie nerevendicată, titulari 
neidentificaţi etc.). 

Totodată, potrivit Actului de control nr. 16/1 din 27.12.2017, Comisia de control a Înaintat 
ORDA următoarele recomandări: 

a) implementarea pct. 4.3 din Statutul aRDA potrivit căruia Adunarea generală aprobă 
darea de seamă a Cenzorului; 

b) implementarea pct. 4.15 din Statutul aRDA, potrivit căruia Consiliul de 
Administrare aprobă metodologii destinate utilizatorilor de opere; 

c) implementarea pct. 4.18 şi a pct. 5.8 din Statutul ORDA potrivit cărora Consiliul de 
Administrare aprobă bugetul anual, care este elaborat de Conducător; 
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d) implementarea pct. 5.24 din Statutul aRDA potrivit căruia Conducătorul elaborează 
metodologii, proceduri şi modalităţi de achitare a onorariilor, precum şi de repartizare a 
remuneraţiei acumulate; 

e) crearea paginii web a organizaţiei, în vederea asigurării principiilor de publicitate şi 
transparenţă în activitatea ORDA, precum şi a dreptului tuturor persoanelor fizice şi juridice, 
inclusiv a membrilor aRDA şi utilizatorilor de opere şi obiecte ale drepturilor conexe, de acces 
liber la informaţia referitoare la activitatea desfăşurată; 

t) includerea, în contractele de licenţă eliberate, a unor prevederi suplimentare, precum 
suprafaţa utilizatorilor/beneficiarilor licenţei, sfera de activitate etc.; 

g) crearea posibilităţii tehnice pentru membrii ORDA de a-şi declara repertoriul în 
regim online prin intermediul paginii web; 

h) modificarea Statutului aRDA, cu includerea prevederilor referitoare la desfăşurarea 
şedinţelor Adunării generale a membrilor cel puţin o dată pe an. 

Suplimentar, în vederea aducerii activităţii sale în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
potrivit Actului de control nr. 16/1 din 27.12.2017, Comisia de control a solicitat ORDA: 

1. în termen de 15 zile lucrătoare din momentul recepţionării de către ORDA a 
răspunsului AGEPI la observaţiile depuse de către aRDA asupra Actului de control nr. 16/1 din 
27.12.2017, să achite titularilor de drepturi, membri ai aRDA, suma de 475 905,09 lei, reieşind din 
faptul că, din remuneraţia acumulată în anul 2016 (1154 336,47 lei), aRDA trebuia să reţină 33% 
(380 931,04 lei) pentru cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, precum şi sumele 
destinate unor fonduri speciale create de organizaţie, restul sumei urmând a fi repartizată şi achitată 
titularilor de drepturi. 

2. în termen de 10 zile lucrătoare din momentul efectuării plăţilor către titularii de 
drepturi, să prezinte AGEPI actele care confirmă achitarea remuneraţiei potrivit punctului de mai 
sus (Raportul de repartizare a remuneraţiei, ordine şi/sau dispoziţii de plată). 

3. în termen de 90 de zile calendaristice din momentul recepţionării Actului de control 
nr' 16/1 din 27.12.2017, să convoace în şedinţă Adunarea Generală a membrilor aRDA, cu 
aducerea la cunoştinţa acestora a neconformităţilor depistate şi a recomandărilor înaintate de către 
Comisia de control prin prezentul Act de control. Hotărârea Adunării Generale potrivit căreia se va 
pune în sarcina organelor de conducere ale aRDA executarea recomandărilor înaintate, precum şi 
Procesul-verbal al şedinţei, urmând a fi prezentat AGEPI în termen de 15 de zile calendaristice de la 
desfăşurarea acesteia. 

În ceea ce priveşte acţiunile întreprinse de ORDA cu referire la 
recomandările/solicitările înaintate în Actul de control nr. 16/1 din 27.12.2017, Comisia de 
control constată următoarele: 

1. Adunarea Generală, potrivit procesului-verbal nr. 2 din 27.11.2017, a aprobat 
Raportul Cenzorului în perioada 2013-2016 şi cheltuielile de gestiune pentru anii 2012-2016. 

2. Potrivit procesului-verbal nr. 2/2017 din 27.04.2017 al şedinţei Consiliului de 
Administrare, a fost aprobat bugetul pentru 2017. 
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3. A fost aprobat Regulamentul (metodologia) privind repartizarea şi achitarea 
remuneraţiei colectate pentru valorificarea obiectelor drepturilor de autor şi conexe de către aRDA, 
conform hotărârii Adunării Generale a membrilor aRDA din 25.04.2018. 

4. A fost aprobat Statutul aRDA în redacţie nouă de Adunarea generală în baza 
procesului-verbal din 25.04.2018 (Comisia de control a fost informată la data de 10.07.2018 despre 
înregistrarea Statutului aRDA în redacţie nouă de către Agenţia Servicii Publice a Republicii 
Moldova la data de 21.06.2018). 

5. aRDA nu a creat pagina web a organizaţiei, în vederea asigurării principiilor de 
publicitate şi transparenţă în activitatea ORDA, precum şi a dreptului tuturor persoanelor fizice şi 
juridice, inclusiv a membrilor aRDA şi utilizatorilor de opere şi obiecte ale drepturilor conexe, de 
acces liber la informaţia referitoare la activitatea desfăşurată. Pagina www.orda.md a putut fi 
accesată abia în anul 2018, după desfăşurarea şedinţei Adunării Generale din 25 aprilie 2018. 

6. ORDA nu a creat posibilitatea tehnică pentru membrii săi de a-şi declara repertoriul 
în regim online prin intermediul paginii web. 

7. ORDA nu a achitat membrilor săi suma de 475 905,09 lei, în termen de 15 zile 
lucrătoare din momentul recepţionării de către aRDA a răspunsului AGEPI la observaţiile depuse 
de către aRDA asupra Actului de control nr. 16/1 din 27.12.2017, reieşind din faptul că, din 
remuneraţia acumulată în anul 2016 (1 154 336,47 lei), aRDA trebuia să reţină 33% (380 931,04 
lei) pentru cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, precum şi sumele destinate unor 
fonduri speciale create de organizaţie, restul sumei urmând a fi repartizată şi achi tată titularilor de 
drepturi. 

8. aRDA nu a convocat în şedinţă Adunarea Generală a membrilor aRDA, în termen 
de 90 de zile calendaristice din momentul recepţionării Actului de control nr. 16/1 din 27.12.2017, 
pentru a aduce la cunoştinţa acestora neconformităţile depistate şi recomandările înaintate de către 
Comisia de control. Şedinţa Adunării Generale a membrilor aRDA a avut loc abia la 25.04.2018. 

III. Efectuarea controlului propriu-zis 
1. Verificarea respectării legislaţiei în activitatea organelor de conducere şi control 

ale organizaţiei de gestiune colectivă 
Potrivit pct. 4 din Statutul aRDA, în componenţa organizaţiei intră: 
a) Adunarea Generală; 
b) Consiliul de Administrare, numit şi Consiliul; 
c) Conducătorul, numit şi Director; 
d) Cenzorul. 

Adunarea Generală: 
Pct. 4.5 din Statutul aRDA prevede că "şedinţele ordinare ale Adunării Generale se 

convoacă atunci când o cer interesele Asociaţiei, dar nu mai rar decât o dată la 4 ani". 
Astfel, reieşind din faptul că ultima şedinţă a Adunării Generale s-a desfăşurat la data de 

24.12.2013, în anul 2017 Adunarea Generală a fost convocată la 27 noiembrie. 
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Comisiei de control i-au fost prezentate două procese-verbale (nr. 1 şi nr. 2) ale şedinţei 
Adunării Generale din 27.11.2017. 

În conformitate cu Procesul-verbal nr. 1, şedinţa Adunării Generale nu a fost deliberativă, 
fiind prezenţi doar 25 de membri din numărul total de 160. Drept urmare, şedinţa a fost declarată 
închisă. 

Potrivit Procesului-verbal nr. 2 din 27.11.2017, în aceeaşi zi (27.11.2017) a avut loc o 
şedinţă repetată a Adunării Generale la care au participat 27 membri, fiind prezentată Comisiei de 
control Lista participanţilor cu semnăturile a 26 dintre participanţi. În cadrul şedinţei au fost 
discutate următoarele subiecte: aprobarea Raportului privind activitatea ORDA în perioada 2013-
2016, aprobarea Raportului Cenzorului în perioada 2013-2016, aprobarea Raportului anual de 
transparenţă al activităţii ORDA pentru anul 2016, alegerea membrilor Consiliului de Administrare 
pentru anii 2018-2021, alegerea preşedintelui aRDA pentru perioada 2018-2021, aprobarea 
cheltuielilor de gestiune pentru anii 2012-2016 şi aprobarea Strategiei de dezvoltare şi de 
consolidare a activităţii ORDA în baza recomandărilor AGEPI şi ale experţilor VE. Toate subiectele 
au fost examinate, supuse votului şi votate unanim. 

Astfel, deşi potrivit pct. 5.8 din Statutul ORDA, conducătorul elaborează raportul privind 
activitatea asociaţiei şi îl prezintă Consiliului/Adunării Generale, în cadrul Adunării Generale din 
27.11.2017, raportul privind activitatea aRDA în perioada 2013-2016 a fost prezentat de către 
Preşedintele ORDA. 

Comisia de control menţionează că, potrivit Actului de control nr. 16/1 din 27.12.2017, s-a 
constatat că "remuneraţia în mărime de 635 559,65 lei colectată în perioada 2012-2016 a fost 
utilizată pentru întreţinerea ORDA. Menţionăm, că prin scrisoarea nr. 107 din 15.12.2017, ORDA a 
informat Comisia de control că la data de 27.11.2017, Adunarea Generală a aRDA a aprobat 
trecerea a 520 492,00 lei din suma de 635 559,65 lei la cheltuieli de gestiune pentru perioada 2012-
2016." 

Astfel, în cadrul efectuării controlului pentru activitatea aRDA în anul 2017, aRDA a 
prezentat Hotărârea nr. 7 a şedinţei Adunării Generale a membrilor ORDA din 27 noiembrie 2017, 
potrivit căreia s-a hotărât trecerea sumei de 520 492 lei la cheltuieli de gestiune pentru perioada 
anilor 2012 - 2016 din contul remuneraţiei destinate titularilor de drepturi, încasate de la utilizatori 
pentru perioada respectivă, inclusiv: 

Restituirea împrumuturilor în sumă de 205 646,35 lei (două sute cinci mii şase sute 
patruzeci şi şase lei 35 bani), efectuate în anul 2016, conform contractelor de împrumut 
încheiate cu Nagacevschi Viorica, Bădicu lurie şi Silion Maria. 
Achitarea sumei de 154 522, 57 lei (o sută cincizeci şi patru mii cinci sute douăzeci şi doi lei 
57 bani) pentru servicii de asistenţă juridică în baza contractelor încheiate în perioada 2012-
2016 cu avocaţii din cadrul BAA "Pro Veritas", BAA "Cuşnir & Partenerii" şi "Burlacu 
Steluţa" ÎI. 
De asemenea, cu referire la recomandările anterioare ale Comisiei de control, expuse în 

Actul de control nr. 12/3 din 14.12.2016 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 (AGEPl) privind controlul general anual al activităţii Asociaţiei 
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Obşteşti Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA) pentru perioada 01.012014-31.12.2015 
şi în Actul de control nr. 16/1 din 27.12.2017, cu privire la modificarea Statutului ORDA astfel 
încât şedinţele ordinare ale Adunării Generale să fie convocate anual, Comisia de control 
menţionează faptul că, la data de 03.05.2018, ORDA a prezentat Comisiei de control Statutul 
Asociaţiei Obşteşti "Oficiul Republican al Dreptului de Autor" aprobat în redacţie nouă de 
Adunarea Generală în baza procesului-verbal din 25.04.2018, rară a fi înregistrat la Ministerul 
Justiţiei. 

N econformitate: 

1. Aprobarea Hotărârii Adunării Generale nr. 7 din 27.11.2017 prin care 
remuneraţia de 520 492 lei a fost trecută la cheltuieli de gestiune ale ORDA în anul 2016, 
după utilizarea efectivă a acesteia, fără aprobarea prealabilă de către organele de conducere 
şi/sau titularii de drepturi. Astfel, contrar prevederilor pct. 5.7 din Statutul ORDA potrivit 
căruia conducătorul asigură Îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului, 

Hotărârea Adunării Generale nr. 7 din 27.11.2017 a fost executată efectiv, până la aprobarea 
acesteia. 

Consiliul de Administrare: 
În conformitate cu prevederile pct. 4.24 din Statutul ORDA, "Consiliul se întruneşte în 

şedinţe ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puţin de 4 ori pe an", iar potrivit pct. 4.28 din Statut 

"Consiliul este constituit din şapte (7) persoane". 
În acest context, potrivit proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului ORDA, care au fost 

prezentate Comisiei de control în copie, s-a constatat că, pe parcursul anului 2017, Consiliul de 
Administrare s-a întrunit în 4 şedinţe, la care au participat majoritatea membrilor Consiliului, 
acestea fiind considerate deliberative. 

Prima şedinţă a avut loc la 01.02.2017, la care au participat majoritatea membrilor 
Consiliului, şedinţa fiind considerată deliberativă. Au fost discutate, supuse votului, votate unanim 

şi aprobate, conform procesului-verbal nr. 1/2017: 
- raportul Directorului ORDA privind activitatea în anul 2016; 
- distribuirea remuneraţiei pentru trimestrul IV al anului 2016; 
- comisionul de administrare comun al ORDA şi AN "COPYRIGHT", în cuantum de 25%, 

privind asigurarea funcţionalităţii CLAD; 
- s-a hotărât recalcularea cotei de reprezentativitate, de 10%, a ORDA, în baza repertoriului 

gestionat şi valorificat şi prezentarea ulterioară a informaţiei către IP "CLAD" pentru recalcularea 
sumelor transferate pe parcursul anului 2017. 

A doua şedinţă a Consiliului a avut loc la 27.04.2017, în cadrul căreia, potrivit procesului-
verbal nr. 212015, au fost discutate, supuse votului, votate unanim şi aprobate: 

statul de personal al ORDA pentru anul 2017; 
bugetul pentru anul 201 7; 
cota procentuală a cheltuielilor aferente gestiunii colective pentru anul 2017 Ş1 cota 
procentuală a cheltuielilor pentru promovarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe ; 
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fonna unică de raportare a activităţii anuale (Raportul anual de transparenţă). 
În confonnitate cu prevederile pct. 4.32 din Statutul ORDA, actele emise de Consiliu sunt 

Directivele, care se consideră valide dacă pentru ele s-au pronunţat 50% plus unu din numărul 
membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă. Respectiv, cele 5 directive emise de Consiliu la data de 
27.04.2017 sunt considerate valide, chiar dacă doar una dintre acestea (Directiva nr. 5) a fost 
semnată de către Conducătorul Asociaţiei, prezent la şedinţă. 

A treia şedinţă a Consiliului a avut loc la 02.10.2017, în cadrul căreia, potrivit procesului
verbal nr. 3/2015, au fost discutate, supuse votului, votate unanim şi aprobate: 

- convocarea Adunării Generale a membrilor ORDA în şedinţă ordinară nu mai târziu de 
30.11.2017; 

- decizia de a nu susţine modificările propuse de AGEPI asupra Legii nr. 139/2010 cu 
referire la remuneraţia compensatorie; 

- cererea de demisie din funcţia de director al ORDA a dlui Adrian Ursu; 
- alegerea dnei Olga Belei în funcţia de director al ORDA. 
A patra şedinţă a Consiliului ORDA a avut loc la data de 24.11.2017, în cadrul căreia, 

potrivit procesului-verbal nr. 4/2015, au fost discutate, supuse votului, votate unanim şi aprobate: 
- realegerea dnei Eleonora Marian în funcţia de cenzor pentru o perioadă de 4 ani; 
- participarea în cadrul şedinţelor Grupului de lucru pe platfonna Consiliului Economic al 

Primului-ministru şi prezentarea poziţiei ORDA cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 
139/2010 şi analizarea propunerii de elaborare a unui proiect de lege de alternativă; 

- monitorizarea difuzărilor de către radio difuzorii care nu dispun de licenţă, în vederea 
acţionării acestora în instanţa de judecată; 

- prezentarea tuturor infonnaţiilor solicitate de Comisia de control în cadrul efectuării 

controlului activităţii ORDA pentru perioada anului 2016; 
- participarea ORDA la şedinţele desfăşurate în cadrul Proiectului UE "Suport pentru 

asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova". 

Conducătorul: 

Potrivit pct. 4.23 din Statutul ORDA "Consiliul alege Conducătorul Asociaţiei cu 
majoritatea simplă de voturi a celor prezenţi în condiţiile unei şedinţe deliberative". 

Totodată, potrivit pct. 4.1 din Statutul ORDA "În structura organizatorică a Asociaţiei intră 
unnătoarele organe: a) Adunarea Generală; b) Consiliul de Administrare numit şi: "Consiliul", c) 
Conducătorul, numit şi: "Director", d) Cenzorul.". 

Conducătorul exercită unnătoarele împuterniciri, potrivit Statutului ORDA: "este organul 
executiv al asociaţiei" (pct. 5.1); "semnează, în numele asociaţiei, acte, în diversitatea lor juridică, 
inclusiv acte strict financiare şi bancare" (pct. 5.3); "reprezintă asociaţia în raport cu alte organizaţii 
de gestiune colectivă, naţionale şi internaţionale" (pct. 5.4), "elaborează bugetul, raportul financiar 
anual şi raportul privind activitatea acesteia şi le prezintă Consiliului/Adunării Generale" (pct. 5.8) 
etc. 

Comisia de control menţionează faptul că, în perioada 01.01.2017 - 02.10.2017, dl Adrian 
Ursu a ocupat funcţia de director al ORDA, iar începând cu 02.10.2017, în funcţia de director al 
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ORDA a fost aleasă dna Olga Belei, potrivit Procesului-verbal nr. 3/2017 al şedinţei Consiliului 
ORDA din 02.10.2017. Totodată, ulterior numirii dnei Olga Belei în funcţia de director al ORDA, 

dl Adrian Ursu şi-a desfăşurat activitatea în cadrul organizaţiei în funcţia de director-adjunct. 
Astfel, deşi potrivit pct. 5.5 din Statutul ORDA, conducătorul elaborează strategia 

dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-Ie pentru aprobare 
Consiliului! Adunării Generale, iar potrivit pct. 5.25 din Statutul ORDA, conducătorul elaborează şi 
prezintă Consiliului spre aprobare, volumul procentual al cheltuielilor de gestiune, în cadrul 
Adunării Generale a membrilor ORDA din 27.11.2017, subiectele din ordinea de zi cu privire la 

aprobarea Strategiei de dezvoltare şi de consolidare a activităţii ORDA şi aprobarea a cheltuielilor 
de gestiune pentru anii 2012-2016 au fost prezentate de către directorul-adjunct al ORDA, care, în 

conformitate cu prevederile art. 4.1 din Statutul ORDA nu este organ ce intră în structura 
organizatorică a Asociaţiei. 

Cenzorul: 
În conformitate cu prevederile pct. 6.1 din Statutul ORDA "controlul activităţii economico

financiare a Asociaţiei este efectuat de către Cenzor", iar potrivit pct. 6.3 din Statut "rezultatele 
controlului efectuat de către Cenzor sunt prezentate sub formă de dare de seamă publică (Raport)". 

Comisiei de control i-a fost prezentat Raportul Cenzorului privind controlul activităţii 

economicol1nanciare a aRDA în perioada ianuarie-decembrie 2017, semnat de către Cenzor. 
Potrivit pct. 4.3 din Statutul ORDA, "Adunarea generală aprobă darea de seamă a 

Cenzorului" . 

În Actul de control nr. 16/1 din 27.12.2017, Comisia de control a constatat că, "contrar pct. 
4.3 din Statutul ORDA, Raportul Cenzorului aRDA privind activitatea economico-financiară în 
perioada ianuarie-decembrie 2016 nu a fost aprobat de Adunarea Generală a ORDA.". 

Astfel, potrivit Procesului-verbal nr. 2 din 27.11.2017, în cadrul şedinţei Adunării Generale 
a ORDA a fost aprobat Raportul Cenzorului în perioada 2013-2016, iar potrivit Hotărârii nr. 5 a 
şedinţei Adunării Generale a membrilor ORDA din 25.04.2018, s-a aprobat Raportul Cenzorului 
privind controlul activităţii economicol1nanciare pentru anul 2017. 

2. Verificarea contractelor de gestiune şi a repertoriului gestionat 
Reieşind din prevederile art. 49 alin. (1) al Legii nr. 139/2010, organizaţia de gestiune 

colectivă îşi "exercită atribuţiile în numele titularilor de drepturi pe care îi reprezintă şi în limitele 
împutemicirilor acordate de aceştia". 

Potrivit alin. (3) din articolul prenotat, organizaţia de gestiune colectivă are, în interesele 
titulari lor dreptului de autor şi ai drepturilor conexe, următoarele obligaţii: 

"a) să utilizeze remuneraţia acumulată exclusiv pentru repartizarea şi plata ei titularilor 
dreptului de autor şi ai drepturilor conexe. Totuşi, organizaţia are dreptul să reţină din remuneraţia 
acumulată cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, precum şi sumele destinate unor 
fonduri speciale create de organizaţie, cu condiţia că întemeierea acestora a fost autorizată fie de 
titularii de drepturi, fie, în cazul titularilor de drepturi străini, de organizaţia de gestiune colectivă 
care îi reprezintă; 
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b) să repartizeze, după deducerea sumelor menţionate la lit. a), remuneraţia acumulată şi să 
efectueze plăţi regulate, proporţional cu valorificarea reală a operelor şi/sau a obiectelor drepturilor 
conexe; 

c) să prezinte titularilor dreptului de autor şi ai drepturilor conexe, concomitent cu plata 
remuneraţiei, dări de seamă cu privire la valorificarea drepturilor lor.". 

2.1. Contracte de gestiune 
Conform Listei titularilor de drepturi membri ai ORDA, conform datelor din Registrele de 

evidenţă a contractelor de transmitere a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe în gestiune 
la data de 31.12.2017 şi Raportului anual de transparenţă al ORDApentru anul 2017, s-a constatat 
că la începutul anului 2017, ORDA avea 110 membri, iar la sfârşitul anului 2017 - 165 membri. 

Totodată, potrivit informaţiei prezentate de ORDA, lista titularilor de drepturi care nu au 
statut de membri ai ORDA, dar sunt reprezentaţi de aceasta în baza acordurilor de reprezentare 
reciprocă pot fi identificaţi conform datelor prezentate pe următoarele pagini web: 

1. http ://abvroy.kz/authors/database/index.php?COUNT=10&P AGEN 1 =67; 
2. http://www.kazamanat.kz/executors/ ; 
3 .http://orda.ro/fisiere/20 18/Liste%20membri%20aGC/Lista%20membri%20ARAIEX%201 

a%20data%20de%2028.02.2018.pdf; 
4.http://orda.ro/fisiereI20 18/Liste%20membri%200GC/Lista%20membri%20PERGAM%2 

Ola%20data%20de%2005.03.2018.pdf. 
Comisia de control menţionează că, la accesarea adreselor de mai sus, pot fi identificaţi 

titularii de drepturi reprezentaţi de aRDA în temeiul acordurilor de reprezentare reciprocă încheiate 
de ORDA cu organizaţii de gestiune colectivă similare din străinătate: Societatea "ABIROI" şi 

Organizaţia "AMANAT" (Kazahstan), Asociaţia română pentru artiştii interpreţi sau executanţi 
"ARAIEX" şi Societatea autorilor şi editorilor români de opere ştiinţifice "PERGAM" (România), 

Comisia de control a verificat contractele privind transmiterea drepturilor patrimoniale de 
autor şi/sau conexe pentru gestiune pe principii colective încheiate de titularii de drepturi cu ORDA 
pe parcursul anului 2017, precum şi acordurile de reprezentare reciprocă cu organizaţii de gestiune 
colectivă similare din străinătate şi contractele de colaborare cu unele asociaţii şi edituri muzicale, 
valabile în perioada 01.01.2017-31.12.2017. 

Astfel, potrivit pct. 7.5 lit. f) din Statutul ORDA, membrii au dreptul "de a autoriza, în baza 
semnării contractului de încredinţare a drepturilor în gestiune, (%) procentajul cheltuielilor efective 
aferente gestionării drepturilor, precum şi sumele destinate fondului de promovare a dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe.". Cu toate acestea, deşi în cadrul şedinţei Consiliului ORDA din 
27.04.2017 a fost aprobată cota procentuală a cheltuielilor aferente gestiunii colective pentru anul 
2017 în cuantum de 35% şi cota procentuală a cheltuielilor pentru promovarea dreptului de autor şi 
a drepturilor conexe în cuantum de 5%, în toate contractele încheiate cu titularii de drepturi, după 
data de 27.04.2017, în obligaţiile aRDA este indicat că cheltuielile nu trebuie să depăşească 27% 
din totalul încasărilor băneşti ORDA şi fondul de promovare nu trebuie să depăşească 6% din 
totalul încasărilor băneşti aRDA. 
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De asemenea, cu referire la membrii ORDA, Comisia de control a constatat că, în anul 2017, 
doi titulari de drepturi (Felicia Dunaf, Victoria Lungu) au încheiat contracte de transmitere a 
drepturilor patrimoniale în gestiunea ORDA, deşi, începând cu data de 01.01.2013 şi respectiv 
01.01.2016, sunt membri ai AN "COPYRIGHT". 

Comisia de control menţionează că, pe parcursul anului 2017, erau valabile următoarele 
acorduri de reprezentare reciprocă încheiate de către ORDA cu organizaţii de gestiune colectivă 
similare din străinătate: 

- Organizaţia "AMANAT" (Kazahstan) din 29.05.2013; 
- Societatea autorilor şi editorilor români de opere ştiinţifice "PERGAM" (România) din 

10.06.2013; 
- Asociaţia "UMA" (Ucraina) din 24.09.2013; 
- Societatea "ABIROI" (Kazahstan) din 20.11.2013; 
- Asociaţia română pentru artiştii interpreţi sau executanţi "ARAIEX" (România) din 

22.05.2012. 
Comisia de control menţionează că, pe pagina web a ORDA www.orda.md sunt indicate 

doar acordurile/contractele de reprezentare reciprocă încheiate cu PERGAM, ARAIEX şi UMA. 
De asemenea, de către ORDA au fost prezentate următoarele contracte/acorduri de 

colaborare: 
- Contractul de colaborare nr. 2-EM cu Editura Muzicală "Sens Publishing" SR.L. din 

29.05.2012; 
- Contractul de colaborare nr. 3-EM dintre ORDA şi Casa de Discuri "Dublu Sens" SR.L. 

din 29.05.2012; 
- Contractul de colaborare nr. 4-EM dintre ORDA şi Editura Muzicală "Ri Music" S.R.L. 

din 30.05.2012; 
- Acordul de colaborare nr. 5/0CC dintre ORDA şi Uniunea Producătorilor de Fonograme 

şi Videograme" din 20.05.2012; 
- Contractul de colaborare nr. 7/0GC/md din 30.05.2012 dintre ORDA şi Compania de 

Impresariat şi producţie, CML Fabrica de Hituri SR.L. 
Comisia de control constată că, potrivit contractelor/acordurilor enumerate mai sus, părţile 

urmau să încheie/semneze un contract de încredinţare a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe, 
aparţinând legal persoanelor juridice respective, pentru a fi administrate de către ORDA în baza 
principiilor colective, însă la solicitarea comisiei, de către organizaţie nu au fost prezentate astfel de 
contracte. 

La solicitarea Comisiei de control de a prezenta acordurile de reprezentare, contractele de 
colaborare încheiate cu alte organizaţii/asociaţii, în vigoare în anul 2017, ORDA a prezentat şi 
Acordul de colaborare în domeniul gestiunii pe principii colective a drepturilor patrimoniale de 
autor şi conexe încheiat cu AN "COPYRIGHT", din 20.05.2012. Comisia de control a solicitat 
ORDA să se expună asupra valabilităţii acordului, reieşind din faptul că acesta a fost încheiat pentru 
o durată de cinci ani, urmând a fi confirmat, la finele fiecărui an, prin semnăturile părţilor. Comisia 
de control nu a recepţionat un răspuns de la ORDA, însă, potrivit Protocolului cu privire la 
rezilierea Acordului de colaborare în domeniul gestiunii pe principii colective a drepturilor 
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patrimoniale de autor şi conexe, prezentat de AN "COPYRIGHT", Acordul din 20.05.2012 se 
consideră reziliat din data de 06.06.2012. 

Neconformităti: 

1. Inducerea în eroare a titularilor de drepturi, prin stabilirea în contractele încheiate 
de transmitere a drepturilor patrimoniale în gestiunea ORDA a unor cote procentuale 
inactuale a cheltuielilor efective aferente de gestiune şi a cheltuielilor pentru promovarea 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe reţinute de ORDA în anul 2017. 

2. Contractele nr. 260/I.C. din 12.10.2017 şi nr. 239/A din 12.10.2017 sunt semnate doar 
de către titularul de drepturi, fără a fi semnate şi ştampilate de către reprezentantul ORDA. 

3. Contractul nr. 26111.C. din 17.10.2017 şi nr. 240 din 17.10.2017 nu deţine informatia 
completă cu privire la datele personale a titularului de drepturi sau procura persoanei 
împuternicite. 

4. Contractele încheiate cu interpretii orchestrei "Mugurel" (total 21 de contracte), 
precum şi contractul încheiat cu Ion Macovei nu conţin în anexă, repertoriul declarat, cu 
toate că acesta este inclus în Lista operelor muzicale declarate la ORDA în 2017. 

5. Prezentarea unor informatii false cu privire la valabilitatea Acordului de colaborare 
în domeniul gestiunii pe principii colective a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe încheiat 
cu AN "COPYRIGHT" din 20.05.2012, care în anul 2017 nu mai era valabil, acesta f'rind 
reziliat de către ambele părţi la data de 06.06.2012. 

2.2. Repertoriul gestionat 
Comisia de control a constatat că la începutul anului 2017, ORDA gestiona 2 229 opere. 

Potrivit informaţiei prezentate, în anul 2017, la ORDA au fost declarate 2368 opere muzicale, 119 
opere literare (poezii, scenarii, spectacole) şi 24 opere audiovizuale (filme, spectacole). Astfel, la 
sfârşitul anului 2017, aRDA gestiona 4 720 creaţii. 

În ceea ce priveşte repertoriul străin, Comisia de control menţionează că acesta nu a fost 
prezentat de către ORDA. 

Neconformitate: 
1. Potrivit art. 51 alin. (3) din Legea nr. 139/2010 "în cadrul controalelor efectuate de 

AGEPI, organizaţia de gestiune colectivă controlată este obligată să pună la dispoziţia AGEPI 
orice documente şi informaţii solicitate şi să prezinte copii de pe acestea, dacă sunt solicitate". 
Astfel, ORDA nu a prezentat repertoriul străin gestionat, informatie solicitată prin 
notificarea nr. 814 din 21.04.2018 şi potrivit procesului-verbal nr. 1 din 03.05.2018 încheiat în 
cadrul efectuării controlului, inclusiv nu a oferit acces membrilor Comisiei pentru a verifica 
baza de date internă a repertoriului gestionat. 

3. Verificarea respectării obligatiilor de transparenţă 
Conform prevederilor pct. 2.1 din Statut, "ORDA se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în 

baza principiului publicităţii şi transparenţei, accesului membrilor la orice informaţie ce ţine de 
12 



,.16(-. '1 AGENŢIA DE STAT 
PENTRU PROPRIETATEA 
INTELECTUALĂ 
A REPUBLICII MOLDOVA 

Str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 
Tel.: (+373-22) 400-508, (+373-22) 400-583, Fax: (+373-22) 440-119 

www.agepi.gov.md. e-mail: office@agepi.gov.md 

activitatea Asociaţiei", iar potrivit pct. 2.4 din Statut, "activitatea Asociaţiei are un caracter 
transparent, informaţia cu privire la actele de constituire este accesibilă tuturor". 

Totodată, reieşind din prevederile pct. 7.3 din Statut, "membrii ORDA au dreptul de a 
consulta, la sediul organizaţiei, prin internet sau altă modalitate IT, orice informaţie ce ţine de 
activitatea organizaţiei, inclusiv: darea de seamă anuală, bilanţul contabil, raportul organelor de 
conducere şi al cenzorului, precum şi alte informaţii". 

Potrivit Procesului-verbal nr. 2 al şedinţei Adunării Generale a ORDA din 27.11.2017, în 
contextul discuţiilor privind suspendarea paginii web a ORDA, s-a menţionat că pentru anul 2018 
organizaţia şi-a stabilit drept obiectiv elaborarea şi lansarea unei noi pagini web care va cuprinde 
informaţii utile titulari lor de drepturi, utilizatorilor şi tuturor persoanelor interesate. 

Menţionăm că, la data de 11.05.2018, pe pagina web a ORDA (www.orda.md). puteau fi 
accesate următoarele informaţii privind activitatea organizaţiei: 

Statutul; 
organele de conducere (actualizat la 30.04.2018); 
rapoarte de activitate pentru perioada 2014-2016; 
actele de control pentru anii 2013-2016; 
membrii ORDA, la 31.12.2015, 2016, 2017. 

N econformitate: 
1. Contrar pet. 7.3 din Statut, în anul 2017 ORDA nu a asigurat respectarea dreptului 

membrilor săi de a consulta prin internet orice tip de informaţie ce ţine de activitatea 
organizaţiei. 

4. Verificarea activităţii de colectare, repartizare şi plată a remuneraţiei 
Analiza activităţii ORDA cu privire la colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiei în anul 

2017 a fost efectuată în baza următoarelor documente: 
Raportul anual de transparenţă al ORDA pentru anul 2017; 

- Raportul Cenzorului ORDA privind controlul activităţii economico-financiare în 
perioada ianuarie-decembrie 2017; 

- Statutul ORDA; 
- Raportul privind fluxul mijloacelor financiare şi cheltuieli de casă efective suportate 

de către ORDA în anul 2017; 
- Situaţiile financiare pentru anul 2017; 
- Jurnalul conturilor 241, 242; 
- Politica de contabilitate a ORDA pe anul 2017. 

4.1. Licenţe eliberate 
În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 139/2010, organizaţia de 

gestiune colectivă "eliberează utilizatorilor licenţe pentru valorificarea operelor sau a obiectelor 
drepturilor conexe, drepturile asupra cărora le-au fost încredinţate în gestiune de titularii de drepturi 
sau sînt exercitate în virtutea legii". 
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De asemenea, potrivit pct. 3.2.2 din Statut, ORDA are dreptul "să elibereze licenţe pentru 
creaţiile valorificate". 

Comisia de control menţionează că, la data de 31.12.2017, erau valabile 2 060 licenţe 
eliberate utilizatorilor de către ORDA şi AN "COPYRIGHT" prin intermediul CLAD, dintre care 
516 au fost eliberate în anul 2017. 

Situaţia cu referire la licenţele eliberate utilizatorilor este reflectată în tabelul nr. 1. 

Tabelul nr. 1 
Licenţe eliberate utilizatorilor (2017) 

Comunicare publică (ambiental) 412 
Interpretare publică (concerte) 60 
Retransmisie prin cablu 20 
Comunicare publică 23 

Radio 11 

TV 13 
TOTAL 516 

Comisia de control a verificat aleatoriu licenţele eliberate pnn intermediul CLAD pe 
parcursul anului 2017, pentru a stabili garantarea unui tratament egal utilizatorilor. 

Astfel, contractele de licenţă sunt încheiate între CLAD, ORDA, AN "COPYRIGHT", pe de 
o parte, şi beneficiarul licenţei ne exclusive, de pe altă parte, acestea conţinând clauze privind 
obligaţiile părţilor, condiţiile financiare, tariful etc. 

Pentru exemplu: 
1. Licenţa nr. 2040 din 15.12.2017, pentru interpretare publică în cadrul unui concert, ce se 

va desfăşura pe parcursul a două zile, prevede o remuneraţie de 14 000,00 lei. Pe de altă parte, 
licenţa nr. 1999 din 13.11.2017, pentru interpretare publică în cadrul unui concert, ce se va 
desfăşura pe parcursul unei zile, prevede o remuneraţie de 1 500,00 lei. 

Cu toate acestea, potrivit pct. 8 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 641 din 12 iulie 
2001 despre tarifele minime ale remuneraţiei de autor, remuneraţia de autor pentru interpretarea 
publică a operelor se calculează din suma integrală obţinută de la vânzarea biletelor de intrare la 
spectacol (concert), iar potrivit Hotărârii Adunării Fondatorilor IP CLAD din 12.05.2015 cu privire 
la tarifele remuneraţiei dreptului de autor şi drepturilor conexe (Hotărârea din 12.05.2015), 
aplicabilă în prezent, pentru obiectele drepturilor de autor şi conexe interpretate public în cadrul 
concertelor, beneficiarii vor achita tariful de 5% din suma încasată de la vânzarea biletelor de 
intrare, dar nu mai puţin de 3 500 lei pentru fiecare eveniment. 

II. Potrivit licenţei nr. 1916 din 09.08.2017, pentru dreptul de interpretare publică a operelor 
în incinta unui restaurant amplasat în mun. Chişinău, cu suprafaţa de 210 m2, utilizatorul trebuie să 
achite o remuneraţie de 600 lei pe lună, iar potrivit licenţei nr. 1983 din 19.09.2017, pentru acelaşi 
drept, utilizatorul (restaurant amplasat în or. Orhei) trebuie să achite o remuneraţie de 870 lei pe 
lună. 
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Comisia de control menţionează că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 139/2010, 
licenţele urmau a fi eliberate utilizatorilor pentru acordarea dreptului de valorificare a operelor şi 
obiectelor drepturilor conexe în incinta restaurantului, prin comunicare publică. 

Totodată, potrivit Hotărârii din 12.05.2015 pentru restaurantele din Chişinău, cu suprafaţa 
de la 101 la 300 m2 este stabilită remuneraţia de 1 100 lei pe lună, iar pentru cele din alte oraşe-
800 lei pe lună. 

III. Licenţa nr. 2 000 din 27.09.2017 eliberată pentru comunicare publică audiovizuală în 
cadrul unui post de televiziune, prevede o remuneraţie de 4 000 lei pe lună, iar licenţa nr. 2083 din 
04.12.2017 eliberată pentru acelaşi drept şi aceluiaşi tip de utilizator prevede o remuneraţie de 
2 000 lei pe lună. 

Potrivit Hotărârii din 12.05.2015 se aplică următoarele tarife pentru comunicarea publică a 
obiectelor drepturilor de autor şi conexe de către beneficiarii posturilor Radio şi a canalelor TV, în 
cazul prezentării informaţiei privind volumul operelor muzicale difuzate, dar nu mai puţin de 4 000 
lei pentru comunicarea publică la IV: 

Tabelul nr. 2 

Taxele lunare, in lei 
Naţionale Regionale Locale 

Radio 2500-3500 1500-2500 800-1500 
TV, cu volum muzical de: 

0-25% 500-1500 300- 500 100 -300 
26-50% 1500-2500 500-1500 300- 500 
51-75% 2500- 3500 1500-2500 500-1500 

75 -100% 3500- 5000 2500-3500 1 500 - 2500 

Astfel, Comisia menţionează că aRDA stabileşte un tarif diferenţiat utilizatorilor (care 
prestează aceleaşi servicii) pentru aceleaşi drepturi valorificate, tarif care nu coincide cu cel stabilit 
potrivit Hotărârii din 12_05.2015. 

Informaţia cu privire la utilizatorii operelor şi obiectelor drepturilor conexe este reflectată în 
tabelul nr. 3, după cum urmează: 

Tabelul nr. 3 

Activitatea de colectare (utilizatori) 
Identificaţi PIătitori Utilizatorii care au Număr de acţiuni în instanţă 

prezentat rapoarte privind 
operele valorificate 

Total, din 2000 Total, din 1909 Total, din 27 Total, 71 
care: care: care: din care: 

Persoane O Persoane O Persoane O Persoane -
fizice: fizice: fizice: fizice: 

Persoane 2000 Persoane 1909 Persoane 27 Persoane 71 
juridice juridice juridice juridice 
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Neconformitate: 
1. Stabilirea incorectă a modului de valorificare a operelor şi/sau a obiectelor 

drepturilor conexe, în obiectul licentelor eliberate, prin acordarea beneficiarilor a dreptului 
de interpretare publică a creatiilor, şi nu a dreptului de comunicare publică. 

4.2. Activitatea de colectare 
Comisia de control menţionează că suma colectată de aRDA în anul 2017 constituie 

1278814,92Iei. 
Infonnaţia cu privire la sumele colectate şi plătite în anul 2017, precum şi sumele 

nerepartizate şi neplătite din anii anteriori se prezintă în Tabelele nr. 4.1 şi nr. 4.2: 
Tabelul nr. 4.1 

Sume colectate şi plătite în anul 2017 

Sumă colectată În Suma plătită 
anul 2017 membrilor în anul 2017 

Total, din care: 1 278 814,92 lei 
410 049,95 lei 

- prin CLAD, pentru 2013- 378591,37 lei 
2016 ceea ce reprezintă 42,9% din 
- prin CLAD pentru 2017 659 440,77 lei remuneraţia acumulată în 2017 (cu excepţia comisionului) plus 
- încasări, în temeiul 193 168,52 lei suma neplătită din anii anteriori 
contractelor de licenţă (956 535,95 lei) 
- încasat silit 8680,00 lei 
- penalităţi pentru întârziere 35 934,26 lei 

Tabelul nr. 4.2 
Sume nerepartizate si neplătite din anii anteriori , 

Sumă nerepartizată Sumă neplătită Suma repartizati Comision 
din anii anteriori* din anii anteriori*'" în anul 2017 de administrare în 2017 

622 107,00 lei 189247,00 lei Total, 329321,78 lei 526 273,47 lei 
din care: 

ceea ce reprezintă 76,7% ceea ce reprezintă - 165 titulari ceea ce reprezintă 41,2% 
din total sume disponibile 23,3% din total sume din remuneraţia acumulată 

(811 354,00 lei) disponibile (1278814,92Iei) 
(811 354,00 lei) ceea ce reprezintă 23,7% din 

remuneraţia acumulată (cu 
excepţia comisionului) plus 
suma nerepartizată din anii 

anteriori 
(1 389 395,95 lei) 

* Suma acumulată de ORDA, care nu a fost repartizată titulari lor 

** Suma acumulată de ORDA, repartizată, dar care nu a fost achitată titularilor 
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Comisia de control menţionează că ORDA nu dispune de programe/rapoarte de monitorizare 
a operelor şi obiectelor drepturilor conexe valorificate şi de distribuire a remuneraţiei. 

Potrivit informaţiei prezentate atât de către ORDA, cât şi de AN "COPYRIGHT", 
Contractele de comodat cu titlu gratuit nr. 1 şi nr. 2 din 11.01.2016, în temeiul cărora AN 
"COPYRIGHT" punea la dispoziţia ORDA informaţia cu privire la valorificarea operelor şi 

obiectelor drepturilor conexe ale interpreţilor ORDA valorificate de către radiodifuzorii din 
Republica Moldova, au fost suspendate, la data de 12.03.2018, astfel încât, în anul 2017 ORDA nu 
a dispus de informaţia necesară pentru repartizarea şi achitarea remuneraţiei titularilor de drepturi. 

În conformitate cu Raportul Cenzorului aRDA privind controlul activităţii economico
financiare a aRDA în perioada ianuarie-decembrie 2017, precum şi potrivit Rapoartelor de 
repartizare a remuneraţiei, prezentate de ORDA în cadrul efectuării controlului, în anul 2017 au 
fost efectuate 2 repartizări a remuneraţiei pentru anul 2016, fiind aplicată o formulă de calcul a 
mediei remuneraţiei distribuite titularilor de drepturi în perioada 2013 - 2016: 

- la data de 31.03.2017 a fost repartizată remuneraţia acumulată în anul 2016 (trim. IV) în 
sumă de 109 151 lei; 

- la data de 06.10.2017 a fost repartizată remuneraţia acumulată în anul 2017 pentru anul 
2016 în sumă de 181 637,57 lei. 

Pe de altă parte, potrivit Raportului anual de transparenţă al aRDA pentru anul 2017, 
remuneraţia repartizată a constituit 329 321,78 lei (128 991,25 lei la data de 31.03.2017 şi 

200 330,49 lei, la data de 06.10.2017), repartizarea fiind efectuată în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 13912010 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 641/2001. 

Comisia de control menţionează că, potrivit procesului-verbal nr. 4/2017 al şedinţei 

Consiliului ORDA din 24.11.2017, preşedintele ORDA a informat membrii Consiliului despre 
faptul că, la 06.1 0.2017, a fost repartizată remuneraţia de 200 000,00 lei, fiind repartizată pentru 
dreptul de autor remuneraţia de 81 637,57 lei, conform Rapoartelor de repartizare primite de la AN 
"COPYRIGHT", în baza contractului de comodat. 

Respectiv, conform celor indicate supra, Contractele de comodat au fost suspendate de către 
AN "COPYRIGHT", care, în conformitate cu constatările din Actul de control nr. 16/1 din 
27.12.2017, a prezentat ORDA doar informaţia cu privire la operele şi obiectele drepturilor conexe 
ale interpreţilor ORDA valorificate de către radiodifuzorii din Republica Moldova pe parcursul 
anului 2016, precum şi Rapoartele de distribuire a remuneraţiei titularilor de drepturi ai ORDA 
pentru anul 2016. 

Informaţia cu privire la activitatea de repartizare şi plată în anul 2017 se prezintă în Tabelul 
nr.5. 

17 



AGENŢIA DE STAT 
PENTRU PROPRIETATEA 
INTELECTUALĂ 
A REPUBLICII MOLDOVA 

Str. Andrei Doga Ilf. 24/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 

Tel.: (+373-22) 400-508, (+373-22) 400-583, Fax: (+373-22) 440-119 
www.agepi.gov.md. e-mail: office@agepi.gov.md 

Tabelul nr.5 
Activitatea de repartizare şi plată (în anul 2017) 

Membri 165 
Număr de titulari 

Nemembri -
cărora le-au fost repartizate sume 

Organizaţii similare -
din străinătate 

Sume repartizate pe baza -
rapoartelor privind operele 
valorificate primite de la utilizatori 

Total remuneraţie repartizată 329321,78 lei 

Număr titulari de drepturi notificaţi 39 
pentru sumele neplătite/nerevendicate Telefonic, messenger 

Sume plătite pe baza datelor furnizate prin intermediul 
Sume plătite pe baza altor criterii raportului de monitorizare 

46 titulari de drepturi I 410 049,95 lei 

Astfel, s-a constatat că aRDA a repartizat şi a achitat titularilor de drepturi în anul 2017 
doar 23,7% (329 321,78 lei) şi respectiv 42,9% (410 049,95 lei) din suma totală a remuneraţiei 
acumulate în anul 2017 (cu excepţia comisionului) plus suma nerepartizată şi respectiv neachitată 
din anii anteriori. 

N econformităti: 

1. S-au prezentat informaţii diferite cu privire la remuneraţia repartizată în anul 
2017: 

- în Raportul anual de transparenţă al ORDA pentru anul 2017 şi în Rapoartele de 
repartizare este indicată suma de 329 321,78 lei; 

- în Raportul Cenzorului ORDA privind controlul activităţii economico-Jinanciare a 
organizaţiei pentru anul 2017 este indicată suma de 290 788,57 lei; 

2. ORDA nu dispune de un mecanism adecvat de repartizare a remuneraţiei de 
autor sau a remuneraţiei cuvenite titularilor de drepturi conexe; 

3. ORDA nu a repartizat şi nu a achitat titularilor de drepturi remuneraţia 
cuvenită pentru anul 2017; 

4. Contrar prevederilor art. 49 alin. (1) lit. d) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 
139/2010, ORDA nu a repartizat şi nu a achitat remuneraţia acumulată echitabil şi 

proporţional cu valoarea şi valorificarea reală a operelor şi obiectelor drepturilor conexe 
corespunzătoare, aplicând o formulă de calcul a mediei remuneraţiei distribuite titularilor de 
drepturi în perioada 2013 - 2016; 

5. ORDA a repartizat în anul 2017 un procentaj scăzut (23,7%) din remuneraţia 
acumulată în anul 2017 (cu excepţia comisionului) plus suma nerepartizată din anii anteriori; 
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6. ORDA a achitat în anul 2017 un procentaj scăzut (42,9%) din remuneraţia 
acumulată în anul 2017 (cu excepţia comisionului) plus suma neplătită din anii anteriori. 

5. Verificarea cheltuielilor efective aferente gestionării dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe 

În confonnitate cu prevederile art. 49 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 139/2010, organizaţia de 
gestiune colectivă "are dreptul să reţină din remuneraţia acumulată cheltuielile efective aferente 
gestionării drepturilor, precum şi sumele destinate unor fonduri speciale create de organizaţie, cu 
condiţia că întemeierea acestora a fost autorizată fie de titularii de drepturi, fie, în cazul titularilor de 
drepturi străini, de organizaţia de gestiune colectivă care îi reprezintă". 

Potrivit pct. 4.16 din Statutul ORDA, "Consiliul aprobă cota procentuală a cheltuielilor 
pentru promovarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe", iar potrivit pct. 4.21 "Consiliul 
aprobă cota procentuală a cheltuielilor efective aferente de gestiune - comisionului de 
administrare" . 

Comisia menţionează că, potrivit pct. 3.46 din Politica de contabilitate a ORDA pe anul 2017, 
aRDA va reţine din remuneraţia acumulată "cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor în 
cuantum de 35% (treizeci şi cinci), precum şi sumele destinate fondului de promovare în mărime de 
5 (cinci) % din sumele intrării mijloacelor băneşti sub formă de remuneraţie". 

Prin Directivele Consiliului aRDA nr. 3 şi nr. 4 din 27.04.2017 au fost aprobate cotele 
procentuale a cheltuielilor efective aferente de gestiune de 35% şi a cheltuielilor pentru promovarea 
dreptului de autor şi a drepturilor conexe de 5% pentru anul 2017. 

Informaţia privind patrimoniul, veniturile şi cheltuielile de administrare, organizare în anul 
2017 se prezintă în Tabelul nr. 6. 

Tabelul nr. 6 
Patrimoniul, 'Veniturile şi cheltuielile de administrare, organizare în anul 2017 

Patrimoniul Conform pct. 8.1 din Statut, sursele de finanţare ale Asociaţiei sunt sumele 
cheltuielilor efective aferente gestionării drepturilor, precum şi sumele destinate 
fondului de promovare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, precum şi 
cotizaţiile de membru, sponsorizări şi donaţii, subvenţii de stat, venituri obţinute 
de la hârtiile de valoare, depuneri băneşti, veniturile societăţii comerciale 
constituite cu participarea Asociaţiei, venituri obţinute în rezultatul utilizării sau 
înstrăinării proprietăţii, alte surse neinterzise de lege. 

Cota TOTAL 511 525,97 lei (40% din remuneraţia acumulată) 
procentuală a Surse Sumele cheltuielilor efective aferente gestionării drepturilor, precum 
cheltuielilor şi sumele destinate fondului de promovare a dreptului de autor şi a 
efective drepturilor conexe 
aferente 
gestiunii şi 
cheltuielile 
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526273,47 lei (41,2% din remuneraţia acumulată) 

150 157,50 lei remunerarea muncii, contribuţii de asigurări 
medicale şi sociale la salariu; 

279 135,20 lei buget CLAD; 
20 953,62 lei servicii locaţiune a oficiului 
48 500,00 lei asistenţă juridică 

6227,171ei servicii internet, telefonice 
3750,151ei comision pentru serviciile bancare 
6000,00 lei plăţi în favoarea agenţilor 

11 549,83 lei alte cheltuieli (poştale, menţinere domen, taxa 
de stat etc.). 

În urma efectuării controlului s-a constatat, că cheltuielile efective ale aRDA în anul 2017 
au constituit suma de 526 273,47 lei, reprezentând 41,2% din remuneraţia acumulată. 

Comisia de control face unele precizări cu privire la cheltuielile pentru serviciile de 
locaţiune a oficiului (23 455,96 lei): potrivit Contractului de loca/iune 01/2016 din 01.01.2016 şi 
Acordului adi/ionalla Contractul de loca/iune nr. 01/2016, s-a constatat că aRDA a închiriat, în 
perioada 01.01.2017 - 30.06.2017 imobilul situat în mun. Chişinău, bd. Mitrop. Gavriil Bănulescu
Bodoni nr. 45, of. 16, achitând lunar suma de 167 Euro, în MDL la cursul Băncii Naţionale a 
Moldovei. 

Reieşind din faptul că Contractul de locaţiune 0112016 din 01.01.2016 a fost reziliat la data 
de 30.06.2017, luând în consideraţie constatările Comisiei de control din Actul de control nr. 16/1 
din 27.12.2017, potrivit cărora aRDA nu a desfăşurat activitate în imobilul închiriat de pe adresa 
sus indicată, precum şi ţinând cont de faptul că, la solicitările Comisiei de control din 21.04.2018 şi 
27.04.2018 de confirmare a sediului organizaţiei, aRDA a indicat adresa bd. Mitrop. Gavriil 
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Bănulescu-Bodoni nr. 45, of. 316, Comisia de control constată lipsa unui sediu al ORDA în anul 
2017, precum şi nejustificarea cheltuielilor în sumă de 23 455,96 lei pentru închirierea unui spaţiu 
nefolosit. 

Infonnaţia cu privire la remuneraţia acumulată, repartizată, achitată şi cheltuielile efective 
ale ORDA în anul 2017 sunt prezentate în Tabelul nr. 7. 

Tabelul nr. 7 

Remunera/ia acumulată, repartizată, achitată şi cheltuielile efective 
ale ORDA în anul 2017 

Indicatori Sume, în lei Note 
Remuneraţie acumulată 1 275814,92 lei 

prin intermediul CLAD 378 591,37 lei 

pentru 2013-2016 

prin CLAD pentru 2017 659 440,77 lei 

de sine stătător 193 168,52 lei 

încasat silit 8680,00 lei 

penalităţi pentru întârziere 35934,26 lei 

Remuneraţie repartizată 329321,78 lei 23,7 % din remuneraţia 
acumulată în anul 2017 (cu 
excepţia comisionului) plus suma 
nerepartizată din anii anteriori 

Remuneraţie achitată 410 049,95 lei 42,9% din remuneraţia 
acumulată în 2017 (cu excepţia 
comisionului) plus suma 
neplătită din anii anteriori 

Cota procentuală a cheltuielilor 511 525,97 lei 40% din remuneraţia acumulată 
efective aferente gestiunii şi 
cheltuielile pentru promovarea 
dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe aprobate de ORDA la 
şedinţa Consiliului din 
27.04.2017 (35%+5%) 
Cheltuieli efective suportate 526273,471ei 41,2% din remuneraţia 

acumulată 

Soldul numerarului la 31 .12.2016 318744,751ei 

Soldul numerarului la 31.12.2017 792 073,48 lei 
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1. Deşi noile cote a cheltuielilor, de 35% pentru cheltuielile efective aferente de 
gestiune şi 5% pentru promovarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, au fost 
aprobate în cadrul şedinţei Consiliului ORDA din 27.04.2017, acestea au fost incluse în 
Politica de contabilitate a ORDA pentru anul 2017, aprobată prin Ordinul Directorului 
ORDA nr. 1-17 din 17.01.2017. 

2. Utilizarea cheltuielilor pentru promovarea dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe, aprobate în cuantum de 5%, pentru cheltuielile efective aferente gestionării 

drepturilor, reieşind din faptul că ORDA nu a prezentat informaţii/acte care să justifice 
existenţa unor cheltuieli pentru promovarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe. 

3. Depăşirea cuantumului comisionului de administrare al ORDA de 35% aprobat 
pentru anul 2017, cu 6,2%. 

4. Lipsa unui sediu al ORDA în anul 2017, precum şi nejustificarea cheltuielilor în 
sumă de 23 455,96 lei pentru închirierea unui spaţiu nefolosit. 

Astfel, în rezultatul efectuării controlul privind activitatea ORDA desfăşurată în 
perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, Comisia de control a identificat următoarele 

neconformităţi: 

1. Neimplementarea recomandărilor Comisiei de control înaintate în Actul de control 
nr. 16/1 din 27.12.2017, cu privire la includerea, în contractele de licenţă eliberate, a unor prevederi 
suplimentare, precum suprafaţa utilizatorilor/beneficiarilor licenţei, sfera de activitate etc. precum şi 
crearea posibilităţii tehnice pentru membrii ORDA de a-şi declara repertoriul în regim online prin 
intermediul paginii web. 

2. Absenţa nemotivată la data de 13.06.2018 a reprezentanţilor ORDA în scopul 
prezentării informaţiei solicitate de Comisia de control, deşi, prin e-mailul din 11.06.2018, ORDA 
a fost înştiinţată despre deplasarea, la data de 13.06.2018, ora 13.00, a membrilor Comisiei de 
control pe adresa bd. Mitrop. Gavriil Bănulescu-Bodoni m. 45, of. 316. 

3. Prezentarea informaţiilor solicitate conform mesajului din 11.06.2018, după expirarea 
perioadei de control. 

4. Aprobarea Hotărârii Adunării Generale m. 7 din 27.11.2017 prin care remuneraţia de 
520492 lei a fost trecută la cheltuieli de gestiune ale ORDA în anul 2016, după utilizarea efectivă a 
acesteia, rară aprobare prealabilă de către organele de conducere şi/sau titularii de drepturi. Astfel, 
contrar prevederilor pct. 5.7 din Statutul ORDA potrivit căruia conducătorul asigură îndeplinirea 
hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului, Hotărârea Adunării Generale m. 7 din 27.11.2017 a 
fost executată efectiv, până la aprobarea acesteia. 

5. lnducerea în eroare a titularilor de drepturi, prin stabilirea în contractele încheiate de 
transmitere a drepturilor patrimoniale în gestiunea aRDA a unor cote procentuale inactuale a 
cheltuielilor efective aferente de gestiune şi a cheltuielilor pentru promovarea dreptului de autor şi a 
drepturilor conexe reţinute de ORDA în anul 2017. 

6. Contractele m. 260/I.C. din 12.10.2017 şi m. 239/A din 12.10.2017 sunt semnate 
doar de către titularul de drepturi, fără a fi semnate şi ştampilate de către reprezentantul ORDA. 
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7. Contractul nr. 2611I.C. din 17.10.2017 şi nr. 240 din 17.10.2017 nu deţine informaţia 
completă cu privire la datele personale a titularului de drepturi sau procura persoanei împuternici te. 

8. Contractele încheiate cu interpreţii orchestrei "Mugurel" (total 21 de contracte), 
precum şi contractul încheiat cu Ion Macovei nu conţin în anexă, repertoriul declarat, cu toate că 
acesta este inclus în Lista operelor muzicale declarate la aRDA în 2017; 

9. Prezentarea unor informaţii false cu privire la valabilitatea Acordului de colaborare 
în domeniul gestiunii pe principii colective a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe încheiat 
cu AN "COPYRIGHT" din 20.05.2012, care în anul 2017 nu mai era valabil, acesta fiind reziliat de 
către ambele părţi la data de 06.06.2012. 

10. Potrivit art. 51 alin. (3) din Legea nr. 139/2010 "în cadrul controalelor efectuate de 
AGEPI, organizaţia de gestiune colectivă controlată este obligată să pună la dispoziţia AGEPI orice 
documente şi informaţii solicitate şi să prezinte copii de pe acestea, dacă sunt solicitate". Astfel, 
ORDA nu a prezentat repertoriul străin gestionat, informaţie solicitată prin notificarea nr. 814 din 
21.04.2018 şi potrivit procesului-verbal nr. 1 din 03.05.2018 încheiat în cadrul efectuării 

controlului, inclusiv nu a oferit acces membrilor Comisiei pentru a verifica baza de date internă a 
repertoriului gestionat. 

11. Contrar pct. 7.3 din Statut, în anul 2017 ORDA nu a asigurat respectarea dreptului 
membrilor săi de a consulta prin internet orice tip de informaţie ce ţine de activitatea organizaţiei. 

12. Stabilirea incorectă a modului de valorificare a operelor şi/sau a obiectelor 
drepturilor conexe, în obiectul licenţelor eliberate, prin acordarea beneficiarilor a dreptului de 
interpretare publică a creaţiilor şi nu a dreptului de comunicare publică. 

13. S-au prezentat informaţii diferite privind remuneraţia repartizată în anul 2017, astfel 
în Raportul anual de transparenţă al ORDA pentru anul 2017 şi potrivit Rapoartelor de 
repartizare, remuneraţia repartizată a constituit 329 321,78 lei, iar în Raportul Cenzorului ORDA 
privind controlul activităţii economico-jinanciare a organizaţiei pentru anul 2017, remuneraţia 
repartizată a constituit 290 788,57 lei 

14. aRDA nu dispune de un mecanism adecvat de repartizare a remuneraţiei de autor 
sau a remuneraţiei cuvenite titularilor de drepturi conexe. 

15. aRDA nu a repartizat şi nu a achitat titularilor de drepturi remuneraţia cuvenită 
pentru anul 2017. 

16. Contrar prevederilor art. 49 alin. (1) lit. d) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 139/2010, 
aRDA nu a repartizat şi nu a achitat remuneraţia acumulată echitabil şi proporţional cu valoarea şi 
valorificarea reală a operelor şi obiectelor drepturilor conexe corespunzătoare, aplicând o formulă 
de calcul a mediei remuneraţiei distribuite titularilor de drepturi în perioada 2013 - 2016. 

17. ORDA a repartizat în anul 2017 un procentaj scăzut (23,7%) din remuneraţia 
acumulată în anul 20 17 (cu excepţia comisionului) plus suma nerepartizată din anii anteriori; 

18. ORDA a achitat în anul 2017 un procentaj scăzut (42,9%) din remuneraţia acumulată 
în anul 2017 (cu excepţia comisionului) plus suma neplătită din anii anteriori. 

19. Deşi noile cote a cheltuielilor, de 35% pentru cheltuielile efective aferente de 
gestiune şi 5% pentru promovarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, au fost aprobate în 
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cadrul şedinţei Consiliului ORDA din 27.04.2017, acestea au fost incluse în Politica de contabilitate 
a ORDA pentru anul 2017, aprobată prin Ordinul Directorului ORDA nr. 1-17 din 17.01.2017. 

20. Utilizarea cheltuielilor pentru promovarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, 
aprobate în cuantum de 5%, pentru cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, reieşind din 
faptul că ORDA nu a prezentat informaţii/acte care să justifice existenţa unor cheltuieli pentru 
promovarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe. 

21. Depăşirea cuantumului comisionului de administrare al ORDA de 35% aprobat 
pentru anul 2017, cu 6,2%. 

22. Lipsa unui sediu al ORDA în anul 2017, precum şi nejustificarea cheltuielilor în 
sumă de 23 455,96 lei pentru închirierea unui spaţiu nefolosit. 

În rezultatul celor menţionate mai sus, Comisia de control înaintează aRDA următoarele 
recomandări, implementarea cărora va aduce activitatea organizaţiei în concordanţă cu legislaţia în 
vigoare: 

1. să dispună de mecanisme adecvate de acumulare, distribuire şi de plată a 
remuneraţiei de autor sau a remuneraţiei cuvenite titularilor de drepturi conexe (informaţia privind 
monitorizarea valorificării obiectelor dreptului de autor şi a drepturilor conexe, sistem (soft) de 
repartizare a remuneraţiei); 

2. să asigure repartizarea şi achitarea remuneraţiei acumulate la timp şi, pe cît este 
posibil, echitabil şi proporţional cu valoarea şi valorificarea reală a operelor şi obiectelor drepturilor 
conexe corespunzătoare 

3. să ceară utilizatorilor, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 
139/2010, prezentarea rapoartelor privind operele valorificate (identificate după titularii de 
drepturi), a altor documente şi informaţii referitoare la orice mod de valorificare, ce corespunde 
unui drept care cade sub incidenţa gestiunii ORDA, precum şi a altei informaţii necesare pentru 
calcularea, acumularea şi repartizarea remuneraţiei 

4. să informeze titularii de drepturi, în momentul încheierii contractului de transmitere a 
drepturilor în gestiunea ORDA, despre cotele procentuale ale cheltuielilor efective aferente 
gestionării drepturilor şi ale cheltuielilor pentru promovarea dreptului de autor şi ale drepturilor 
conexe; 

5. să prezinte titularilor de drepturi, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (3) lit. c) 
din Legea nr. 139/2010, concomitent cu plata remuneraţiei, dări de seamă cu privire la valorificarea 
drepturilor lor 

6. să publice pe pagina web a ORDA informaţia cu privire la: 
- titularii de drepturi care nu şi-au revendicat remuneraţia; 
- creaţiile pentru care nu este identificat titularul de drepturi; 
- utilizatorii care refuză să achite remuneraţia şi/sau care au datorii. 
7. să creeze posibilitatea tehnică pentru membrii ORDA de a-şi declara repertoriul în 

regim online prin intermediul paginii web; 
8. să evite încheierea contractelor ORDA de transmitere în gestiune a drepturilor 

patrimoniale de autor şi/sau conexe cu titularii de drepturi care sunt concomitent membri ai altor 
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organizaţii de gestiune colectivă, cărora le-au transmis în gestiune aceleaşi drepturi asupra aceluiaşi 
repertoriu; 

9. să promoveze modul de achitare a remuneraţiei către titularii de drepturi, prin 
virament bancar. 

10. să restabilească suma de 520 492 lei în contul remuneraţiei destinate titulari lor de 
drepturi, trecută nejustificat la cheltuielile de gestiune pentru perioada 2012-2016 prin Hotărârea 
nr. 7 a Adunării Generale din 27.11.2017. 

11. să reţină cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, precum şi sumele 
destinate fondurilor speciale create, în limita cotei procentuale aprobate. 

În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (5) din Legea nr. 139/2010, AGEPI 
atenponează organizaţia de gestiune colectivă în privinţa neregulilor constatate, acordându-i 
un termen rezonabil pentru a aduce activitatea sa în concordanţă cu legislaţia În vigoare. 

Astfel, Comisia de control atentionează ORDA în privinţa neregulilor constatate, reieşind 
din: 

1. Lipsa mecanismului adecvat de distribuire a remuneraţiei de autor sau a remuneraţiei 
cuvenite titularilor de drepturi conexe, contrar prevederilor art. 48 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 
139/2010; 

2. Lipsa unui sediu al organizaţiei; 
3. Utilizarea remuneraţiei acumulate pentru închirierea unui sediu nefolosit; 
4. Neefectuarea repartizării remuneraţiei către titularii de drepturi pentru anul 2017, 

contrar prevederilor art. 49 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 139/2010; 
5. Neefectuarea achitării remuneraţiei către titularii de drepturi pentru anul 2017 contrar 

prevederilor art. 49 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 139/2010; 

6. Neefectuarea repartizării şi achitării titularilor de drepturi a remuneraţiei în mod 
echitabil şi proporţional cu valoarea şi valorificarea reală a operelor şi obiectelor drepturilor conexe, 
contrar prevederilor art. 49 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 139/2010. 

Membrii Comisiei de control: 
Patricia BONDARESCO 
Eugeniu RUSU 
DinaANTOCI 
Florin MIHAILOV 
Tatiaua CERTAN 
Nicolae DIMOV 
ArturCOZMA 

eprezentantii O_RDA _ 




