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Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală 
MD-2024, or. Chişinău, str. A. Doga 24/1 

Comisiei de Control al activităţii organizaţiilor 
de gestiune colectivă a drepturilor 

patrimoniale de autor şi/sau conexe, 
create în baza Ordinului nr. 54 din 25 martie 2019 

De la : AO"ORDA" 
Sediul: Or. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni 45, of 316 

c/f: 1012620003612 

Observaţii 
/asupra Actului de control efectuat de către Comisia de control/ 

In urma efectuării controlului privind activitatea ORDA în perioada 01.01.2018-31.12.2018 
de către Comisia de control a activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor 
patrimoniale de autor şi/sau conexe, Vă comunicăm următoarele: 

1. La momentul semnării contractului, titularului de drepturi i se aduce la cunoştinţă despre cotele 
procentuale ale cheltuielilor efective aferente gestionării dreptului de autor şi conexe, mai mult ca 
atît, această clauză este prevăzută în contract la pct. 2.3. a), b), la momentul semnării acestuia. 

2. Referitor la obiecţia privind nerespectarea principiului transparenţei la data de 21.06.2019, Vă 
comunicăm că Comisia de control vizează perioada 01.01.2018-31.12.2018. 

3. La momentul îndeplinirii Raportului Anual de Transparenţă, in calculator era disponibil doar 
formatul în care s-a prezentat Raportul Anual de Transpareţă, fără a bănui că acesta ar putea să nu 
corespundă structurii aprobate conform Ordinului Directorului General AGEPI nr. 71 din 
21.04.2017. 

4. în Raportul Cenzorului, suma la care se face referire în actul de control ca fiind neconcordaţă, 
adică - 1498 licenţe, indică numărul contractelor în vigoare, utilizatorii care îşi onorează obligaţiile 
contractuale. în Raportul anual de transparenţă suma de 2 420 licenţe la care se face referire ca 
neconcordanţă indică numărul total al contractelor încheiate cu utilizatorii (1498 sunt plătitori din 
cei 2420). 

5. în prima zi a efectuării controlului, la data de 19.04.2019, Comisiei de control, la momentul 
prezentării la sediul AO"ORDA" pentru preluarea actelor solicitate, la întrebarea contabilului din 
partea AGEPI privind suma de 5000 lei, dna Olga Muntean - contabil AO"ORDA" a explicat că 
suma respectivă a fost transferată de către executor la contul AO"ORDA" în mod eronat, aceasta 
trebuia transferată la contul IP"CLAD". La data de 01.10.2018 suma respectivă a fost returnată în 
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baza solicitării depuse de către executorul Caţer Victor. (Solicitarea se anexează, copia ordinului de 
plata). 
6. ORDA nu dispune de un mecanism adecvat de remuneraţiei pentru titularii de drepturi de autor şi 
conexe deoarece achiziţionarea unui program de monitorizare şi repartizare presupun costuri 
impunătoare pe care ACORDA" nu şi le poate permite. 

7. Deoarece ACORDA" nu dispune de un program de monitorizare şi distribuire, membrii 
Consiliului au decis ca repartizarea în baza rapoartelor anterioare ar fi unica soluţie la acel moment 
pentru a distribui sumele băneşti fără ca autorii să fie puşi în situaţia să aştepte perioade îndelungate 
remuneraţiile ce li se cuvin din drepturile de autor şi conexe. 

8. Conform punctului 2.1 din contractul de locaţiune este prevăzut că termenul începe a curge din data 
semnării Actului de predare-primire a Bunului închiriat de către ambele Parti. Acesta nu a fost anexat la 
contract şi din acest motiv nu a fost transmis Comisiei de control. Actul de primire - predare se anexează. 

Anexe: 
1. Copia solicitării executorului privind returnarea sumei de 5000 lei. 
2. Copia Ordinului de plată privind returnarea sumei de 5000 lei. 
3. Copia Actului primire predare a serviciilor de locaţiune. 
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