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       Act de control nr.  23 din 18 noiembrie 2019 

al Comisiei de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă 

 a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe din cadrul Agenției de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind rezultatele controlului  

general anual al activității Asociației Obștești ”ReproMold”  

pentru perioada 01.01.2016-31.12.2018 

   

 

Controlul privind activitatea Asociației Obștești ”ReproMold” (AO „ReproMold”) 

desfășurată în perioada 01.01.2016-31.12.2018 a fost efectuat de Comisia de control a activității 

organizației de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, AO „ReproMold” 

(în continuare – Comisia de control), creată prin Ordinul Directorului general interimar al AGEPI nr. 

129 din 29.08.2019, în următoarea componență:  

1. Rodica POPESCU, șef Direcție drept de autor (președinte al Comisiei); 

2. Patricia BONDARESCO, consultant principal, Direcția drept de autor (secretar); 

3. Florin MIHAILOV, consultant superior, Secția legislație; 

4. Veaceslav ONIȘORU, specialist principal, Direcția drept de autor; 

5. Marina RĂU, consultant principal, Secția asistență juridică și înregistrare contracte; 

6. Tatiana CERTAN, specialist superior, Secția contabilitate, planificare și achiziții; 

7. Nadejda LAMBOS, specialist principal, Secția contabilitate, planificare și achiziții. 

 

Controlul a fost efectuat în temeiul:  

-  Legii nr. 114/2014 cu privire la Agenția 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. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe (în continuare – Legea     

nr. 139/2010), 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.”; 

-   Instrucțiunii privind controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor 

patrimoniale de autor și/sau conexe, aprobată prin Ordinul Directorului General AGEPI nr. 169           

din 22.08.2016 (în continuare – Instrucțiune). 

 Reprezentanţii AO „ReproMold” care au prezentat informaţii şi documente Comisiei de 

control au fost dl Nicolae Rusu, președinte AO „ReproMold” și dna Angela Stroici, jurisconsult AO 

„ReproMold”, conform procurii din 10.01.2019. 

 În timpul efectuării controlului au fost perfectate 6 procese-verbale (nr. 1 din 09.09.2019,           

nr. 2 din 09.09.2019, nr. 3 din 16.09.2019, nr. 4 din 30.09.2019, nr. 5 din 15.10.2019, nr. 6                     

din 18.10.2019).  

 

I. Programarea controlului 

Prin notificarea AGEPI nr. 1851 din 29.08.2019 (recepţionată la data de 02.09.2019 conform 

avizului de recepţie), AO „ReproMold” a fost informată despre efectuarea controlului general anual 

privind activitatea organizaţiei pentru perioada anilor 01.01.2016-31.12.2018, fiind prezentate în 

acest sens obiectivele controlului, componența nominală a Comisiei de control și perioada efectuării 

controlului, iar prima zi de control fiind stabilită pentru data de 09.09.2019, ora 10:00. 
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În prima zi de control, Comisia de control s-a deplasat la str. 31 August 1989, 98 etajul 3, din 

incinta Uniunii Scriitorilor din Moldova (sediu comunicat de către dl Nicolae Rusu prin intermediul 

telefonului la data de 06.09.2019) pentru a ridica documentele privind activitatea AO ,,ReproMold” 

solicitate conform Notificării AGEPI nr.1851 din 29.08.2019. 

Astfel, către data şi ora stabilită, 09.09.2019, Comisia de control deplasându-se la adresa sus-

indicată, a constatat că nu s-au prezentat reprezentanţii AO ,,ReproMold” în vederea punerii la 

dispoziție  a documentelor solicitate, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3) din Legea nr. 

139/2010, potrivit cărora „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”. 

În urma discuţiilor telefonice avute cu dl Nicolae Rusu în prima zi de control, membrii 

Comisei de control au fost informaţi despre faptul că la 06.09.2019 a fost expediat un mesaj electronic  

prin care s-a comunicat indisponibilitatea de a prezenta Comisiei de control actele solicitate, motivând 

că „unii angajați ai ReproMold încă sunt în concedii; A. Stroici, jurisconsultul ReproMold (angajat 

și al AsDAC), trebuie să perfecteze până pe 13 septembrie o cerere la CEDO pe un dosar în care este 

parte AsDAC, iar subsemnatul trebuie să predea de urgenţă, unei edituri din Iaşi, un eseu despre D. 

Matcovschi, la care încă mai lucrează”.  

Tot la data de 09.09.2019, ora 12:00, Comisia de control, deplasându-se la adresa str. George 

Meniuc 3, sediul asociației AO ,,ReproMold” conform statutului şi certificatului de înregistrare la 

Ministerul Justiției MD 002901 din 01.03.2011, pentru a ridica documentele privind activitatea AO 

,,ReproMold” în anii 2016-2018, solicitate prin Notificarea AGEPI nr. 1851 din 29.08.2019 a 

constatat conform celor declarate de dl Iurie Bîrsa, director executiv al Editurii ARC, că AO 

„ReproMold” nu deține nici un birou și nu activează la sediul respectiv, fapt consemnat în procesul-

verbal nr. 2 din 09.09.2019. 

Prin Notificarea AGEPI nr. 1904 din 12.09.2019, a fost acordat un termen rezonabil conform 

pct. 12 din Instrucţiune, pentru prezentarea documentelor indispensabile pentru efectuarea 

controlului, solicitate conform Notificării AGEPI nr. 1851 din 29.08.2019, inclusiv prezentarea 

ordinelor concediilor de odihnă anuale ai angajaţilor AO „ReproMold” (în copie, cu mențiunea ”copia 

corespunde originalului”) și comunicarea  sediului AO „ReproMold” la care urmează să se prezinte 

Comisia de control către data de 16.09.2019, ora 10.00, pentru ridicarea actelor respective. 

Totodată, s-a atenţionat despre faptul că până la data de 18.10.2019, ultima zi de control, AO  

„ReproMold” urmează să prezinte toate documentele solicitate de Comisia de control, iar actele 

transmise în adresa AGEPI după expirarea perioadei de control nu vor fi luate în considerație potrivit 

pct. 13 din Instrucţiune. 

Menționăm faptul că AO „ReproMold”, în perioada efectuării controlului general anual, nu a 

pus la dispoziția Comisiei de control toate actele solicitate și necesare pentru verificarea corespunderii 

activității acesteia cu prevederile legale. 

Luând în considerație cele expuse anterior, precum și reieșind din prevederile pct. 35 lit. c) 

din Instrucțiune, Comisia de control a întocmit actul de control doar în baza documentelor prezentate 

de către AO „ReproMold”, pe perioada efectuării controlului. 

 

II. Documentarea controlului  

Activitatea AO “ReproMold” s-a desfășurat în temeiul: 

- Legii nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești; 

- Legii nr. 139/2010;  
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- Statutului, aprobat în redacție modificată și completată de Adunarea Generală 

extraordinară a AO ”ReproMold”, proces-verbal din 23.04.2016, înregistrat de Ministerul Justiţiei în 

redacţie modificată şi completată la 27.05.2016. 

Prin Decizia AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013, publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 216-

220 din 04.10.2013, Asociaţia „ReproMold” 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 incidenţa licenţei obligatorii, de sine stătător sau în comun, în bază de acord. 

Ulterior, având în vedere concluziile expuse în Actul de control nr. 13/4 din 19.12.2016 

privind controlul general anual al activității AO „ReproMold” pentru perioada 01.01.2014-

31.12.2015; 

dat fiind faptul că, pe perioada efectuării controlului, AO „ReproMold” nu a respectat 

obligaţiile sale legale de a prezenta AGEPI documentele indispensabile pentru a verifica 

corespunderea activităţii organizaţiei cu prevederile legale; 

luând în considerație Decizia AGEPI nr. 14/3240 din 22.11.2016, publicată în Monitorul 

Oficial al RM nr. 405-414 din 25.11.2016, cu privire la abrogarea Deciziei AGEPI nr. 3/1566 din 

20.09.2013, publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 216-220 din 04.10.2013, în partea ce ține de 

avizarea Asociației ”Drepturi de Autor și Conexe” (AsDAC); 

reieșind din considerentul că, pe parcursul desfășurării activității sale, AO „ReproMold” a 

exercitat, prin intermediul AsDAC, în temeiul contractelor încheiate între acestea, atribuţiile, 

drepturile şi obligaţiile specifice unei organizaţii de gestiune colectivă, 

AGEPI a emis Decizia nr. 15/3561 din 30.12.2016, publicată în Monitorul Oficial al RM         

nr. 9-18 din 13.01.2017, privind abrogarea Deciziei nr. 3/1566 din 20.09.2013 privind avizarea 

organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi sau conexe în partea ce ţine 

de avizarea AO “ReproMold” şi retragerea avizului nr. 5-3/1566 din 18.10.2013. 

Întru executarea hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Rîşcani) din 29.06.2018 (dosar nr. 3-

655/17), menţinută prin decizia Colegiului civil al Curţii de Apel Chișinău din 23.01.2019 (dosar nr. 

3a-1701/18), în cauza de contencios administrativ, la cererea de chemare în judecată depusă de AO  

”ReproMold” împotriva AGEPI privind contestarea actelor administrative, ţinând cont de încheierea 

Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 

22.05.2019, prin Decizia AGEPI nr. 25/1355 din 17.06.2019, publicată în Monitorul Oficial al RM 

nr. 203-207 din 21.01.2019, s-a anulat Decizia nr. 15/3561 din 30.12.2016, cu menţiunea că nu va 

produce efecte juridice de la data adoptării ei. 

Activitatea AO „ReproMold” a fost supusă controlului general în anul 2016, pentru perioada 

01.01.2014-31.12.2015. În urma controlului a fost întocmit Actul de control nr.13/4 din 19.12.2016 

privind rezultatele controlului general anual al activităţii Asociaţiei Obşteşti „ReproMold” pentru 

perioada 01.01.2014-31.12.2015, potrivit căruia au fost constatate următoarele 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 Instrucțiunea privind controlul activității organizațiilor 

de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, aprobată prin Ordinul 

Directorului General nr. 169 din 22.08.2016: prin faptul că, în cadrul controlului, ReproMold nu a 

pus la dispoziția AGEPI documentele şi informaţiile solicitate şi nu a prezentat copii de pe acestea, 

deși au fost solicitate de către Comisia de control. 
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III. Efectuarea controlului propriu-zis 

1. Verificarea respectării legislației în activitatea organelor de conducere și control ale 

organizației de gestiune colectivă 

Potrivit capitolului 4 din Statutul AO „ReproMold”, în structura organizatorică a Asociaţiei 

intră următoarele organe: 

a) Adunarea Generală; 

b) Consiliul de Administraţie; 

c) Președintele Consiliului de Administraţie; 

d) Comisia de cenzori; 

e) Consiliul Director;  

f) Directorul. 

 

Adunarea Generală:  

Pct. 4.1.1 din Statutul AO „ReproMold” prevede că „Organul suprem de conducere al 

ReproMold este Adunarea Generală care se convoacă o dată în an”.  

AO „ReproMold” nu a pus la dispoziția Comisiei de control procesele-verbale și hotărârile 

Adunării Generale, pentru perioada supusă controlului, fapt consemnat în procesul-verbal nr. 6 din 

18.10.2019.   

Neconformitate: 

Încălcarea prevederilor pct. 4.1.1 din Statutul AO „ReproMold” - neconvocarea 

Adunării Generale de cel puțin o dată pe an. 

 

Consiliul de administraţie: 

 În conformitate cu pct. 4.2.1 din Statutul AO „ReproMold”, „Consiliul de administraţie este 

organul reprezentativ de conducere al „ReproMold” în perioada dintre Adunările Generale ales pe 

termen de 5 ani în număr de 11 persoane”, iar potrivit prevederilor pct. 4.2.2 din Statut, „Consiliul de 

administraţie îşi convoacă şedințele pe măsura necesităţilor, dar nu mai rar decât o dată în semestru. 

Şedinţa Consiliului de administraţie este deliberativă dacă la ea participă mai mult de 50% din 

numărul de membri aleşi”. 

AO „ReproMold”  nu a pus la dispoziția Comisiei de control procesele-verbale ale ședințelor 

Consiliului de administraţie, precum și orice alte documente rezultate din activitatea acestuia, pentru 

perioada supusă controlului, fapt consemnat în procesul-verbal nr. 6 din 18.10.2019.   

Neconformitate: 

Încălcarea prevederilor pct. 4.2.2 din Statutul AO „ReproMold” - neconvocarea 

Consiliului de administraţie nu mai rar decât o dată în semestru. 

 

Președintele Consiliului de administraţie:  

Potrivit pct. 4.2.4 din Statutul AO „ReproMold”, Președintele Consiliului de administraţie:  

„a) convoacă ședințele Consiliului de administraţie și dirijează activitatea de pregătire şi 

desfăşurare a lor;  

e) reprezintă ReproMold fără procură în ţară şi peste hotare cu referire la orice chestiune care 

este de competenţa ReproMold, inclusiv în instanțele de judecată şi relațiile cu element de 

extranietate;  

f) deschide conturi în bancă şi efectuează în numele ReproMold orice operaţie de plată, 

inclusiv a remuneraţiei de autor, a impozitelor  şi altor plăţi aferente activităţii persoanei juridice.” 
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AO „ReproMold”  nu a pus la dispoziția Comisiei de control procesele-verbale ale ședințelor 

Consiliului de administraţie, precum și orice alte documente rezultate din activitatea acestuia, pentru 

perioada supusă controlului, fapt consemnat în procesul-verbal nr. 6 din 18.10.2019.   

Neconformitate:  

Încălcarea prevederilor pct. 4.2.4 din Statutul AO „ReproMold”  - Președintele 

Consiliului de administraţie nu a convocat şedinţele Consiliului de administraţie. 

 

Comisia de cenzori:  

În conformitate cu prevederile pct. 4.3 din Statutul AO „ReproMold” „Comisia de cenzori, 

constituită din 3-5 membri desemnaţi de Adunarea Generală asigură controlul activităţii economico-

financiare a ReproMold cel puţin o dată în an.” 

Neconformitate: 

Încălcarea pct. 4.3 din Statutul AO „ReproMold” – Comisia de cenzori nu a efectuat 

controlul asupra activităţii economico-financiare a AO „ReproMold” cel puţin o dată în an.  

 

Consiliului Director: 

Potrivit pct. 4.4 din Statutul AO „ReproMold”, „Consiliul Director este organul executiv al 

ReproMold constituit din director şi adjuncţii acestuia având următoarele sarcini de bază: 

a) îndeplineşte, prin intermediul personalului angajat lucrul practic de gestiune pe principii 

colective a drepturilor patrimoniale conform legislaţiei în vigoare, a statutului, a hotărârilor 

Adunărilor Generale şi Consiliului de administraţie.     

e) participă la şedinţele Consiliului de administraţie al ReproMold asigurând informarea 

acestuia asupra activităţii curente.” 

 

Directorul: 

Potrivit pct. 4.4.2 din Statutul AO „ReproMold”, Directorul: 

„ a) acţionează fără procură în numele ReproMold, reprezintă ReproMold în organizaţii şi 

foruri din ţară şi peste hotare şi efectueză orice operaţiune necesară realizării activităţii ReproMold, 

inclusiv în instanțele de judecată, conform Statutului; 

c) asigură organizarea şi conducerea curentă a ReproMold, îndeplinirea hotărîrilor Adunării 

Generale, Consiliului de administraţie, actelor normative în vigoare, inclusiv prin emiterea ordinelor 

şi dispoziţiilor, precum şi asigură transparenţa activităţii desfăşurate prin publicarea pe site-ul 

ReproMold a rapoartelor financiare anuale, aprobate de Consiliul de administraţie; 

d) semnează contracte cu titularii de drepturi, cu organizaţii din ţară şi de peste hotare care  

gestionează pe principii colective drepturi patrimoniale; 

e) eliberează licenţe utilizatorilor privind valorificarea operelor din repertoriul ReproMold, 

cât şi licenţe în privinţa cărora gestiunea pe principii colective este potrivit legii, extinsă sau 

obligatorie.” 

Contrar pct. 4.4.2 din Statutul AO „ReproMold”, Directorul nu a asigurat organizarea şi 

conducerea curentă a asociaţiei, la fel nu a pus la dispoziția Comisiei de control documentele 

indispensabile rezultate din activitatea AO „ReproMold”, pentru perioada supusă controlului, contrar 

obligaţiei statuate la pct. 2.7.9 din Statutul AO „ReproMold”, „să prezinte informaţii despre 

activitatea sa Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în limitele stabilite de Legea privind 

dreptul de autor și drepturile conexe”. 
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Neconformităţi:  

1. Încălcarea prevederilor pct. 2.7.9 din Statutul AO „ReproMold”   - neprezentarea  

informaţiilor despre activitatea AO „ReproMold” Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală în limitele stabilite de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe; 

2. Încălcarea prevederilor pct. 4.4.2 din Statutul AO „ReproMold”  – neasigurarea 

organizării şi conducerii curente a asociaţiei. 

3. Contrar prevederilor art. 51 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 139/2010 și pct. 9 din 

Instrucțiune, potrivit cărora „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 sînt solicitate”, AO „ReproMold” 

nu a prezentat documentele solicitate de Comisia de control cu privire la activitatea tuturor 

organelor de conducere și control ale AO „ReproMold”. 

 

 

2. Verificarea contractelor de gestiune și 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 

împuternicirilor acordate de aceştia”.  

Potrivit alin. (3) din articolul prenotat, organizaţia de gestiune colectivă are, în interesele 

titularilor 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;  

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 informaţiei prezentate Comisiei de control la data de 18.10.2019, Lista membrilor 

AO „ReproMold” actualizată conţine 66 membri. 

Comisiei de control i-au fost prezentate, în format hârtie, 15 contracte de încredințare în 

gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor, aleatoriu selectate de către membrii Comisiei, 

după cum urmează: 

- nr. A022/1 din 15.12.2015; 

- nr. A023/1 din 15.12.2015; 

- nr. A049/2 & 0209 din 08.11.2016; 

- nr. A040/2 & 0162 din 08.11.2016; 

- nr. A019/1 din 15.12.2015; 

- nr. E005/1 din 15.12.2015; 

- nr. E001/1 din 15.12.2015; 

- nr. A050/1 din 15.12.2015; 
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- nr. A045/2 & 0709 din 08.11.2016; 

- nr. A037/2 & 0827 din 08.11.2016. 

La examinarea acestora, s-a constatat că unele dintre contractele prezentate (nr. A049/2 & 

0209 din 08.11.2016, nr. A040/2 & 0162 din 08.11.2016), nu sunt semnate de titularii dreptului de 

autor care au încredinţat în gestiunea AO „ReproMold” drepturile patrimoniale de autor.  

Potrivit procesului-verbal nr. 6 din 18.10.2019, Comisiei de control i-au fost prezentate 

următoarele acorduri:  

- Acord de colaborare nr. 1 din 11.03.2016 încheiat între AO „ReproMold” şi AsDAC; 

- Acord de colaborare nr. 2 din 28.09.2016  încheiat între AO „ReproMold” şi AsDAC; 

- Acord de colaborare nr. 3 din 01.12.2016 încheiat între AO „ReproMold” şi AsDAC. 

De asemenea, au fost prezentate: 

- Notificarea nr. 1 din 18.08.2014 privind permisiunea de a împuternici sau transfera AsDAC 

exercitarea prerogativelor şi capacităţilor prevăzute de contractul încheiate între Opera Scrisă.Ro şi 

AO „ReproMold”; 

- Notificarea nr. 6 din 01.08.2014 privind permisiunea de a împuternici sau transfera AsDAC 

exercitarea prerogativelor şi capacităţilor prevăzute de contractul încheiate între CopyRo şi AO 

„ReproMold”; 

- Contract de reprezentare reciprocă privind gestiunea drepturilor de împrumut şi închiriere 

(a operelor literare, dramatice şi muzical-dramatice), încheiat între Opera Scrisă.Ro şi AO 

„ReproMold”, semnat la 26.05.2014. 

- Reciprocal Representation Agreement (on reprographic reproduction rights) încheiat între 

CopyRo şi AO „ReproMold” la data de 01.11.2012. 

Alte acorduri de reprezentare, contracte de colaborare încheiate cu alte organizații/asociații, 

în vigoare, solicitate conform notificării nr. 1851 din 29.08.2019 AO „ReproMold”, nu au fost 

prezentate Comisiei de control, în copie, cu menţiunea corespunde originalului. 

Neconformitate:  

Nesemnarea contractelor de încredinţare în gestiunea AO „ReproMold” a drepturilor 

patrimoniale de autor (nr. A049/2 & 0209 din 08.11.2016, nr. A040/2 & 0162 din 08.11.2016), 

fapt ce constituie o condiţie de nevalabilitate a contractelor. 

 

 

2.2. Repertoriul gestionat 

În cadrul controlului, reprezentanții AO „ReproMold” au pus la dispoziția Comisiei de 

control, un suport DVD, ce conţine 263 fişiere în 71 de mape. 

Comisia de control a constatat că la accesarea suportului DVD se deschid o multitudine de 

tabele ce conţin informaţii nesistematizate, în baza cărora nu este posibil de identificat repertoriul 

gestionat la data de 31.12.2018 de către AO ”ReproMold”. Fişierele reprezintă diferite liste separate 

(informație despre cărțile publicate la edituri, cu indicarea titlului cărţii, ISBN, tirajului, numărul de 

pagini, cantitatea), fără a fi sistematizate într-un document unic, cu indicarea concretă a denumirii 

operei, autorul/titularul drepturilor patrimoniale, precum şi alte informaţii. 

Astfel, în baza celor prezentate, Comisia de control nu poate identifica care este numărul exact 

de opere din repertoriul gestionat de AO „ReproMold”, nici cel autohton, nici cel străin.  

AO „ReproMold” nu a pus la dispoziţia Comisiei de control informaţia cu privire la 

modalitatea de evidenţă a repertoriului şi tipul formatului de evidenţă (electronic/scriptic), precum şi 

documentele în baza cărora se înregistrează şi/sau se actualizează repertoriul fiecărui membru. 
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Neconformități:  

1. AO „ReproMold” a prezentat informaţii nesistematizate pe suport DVD, la 

accesarea căruia nu a fost posibil de identificat repertoriul gestionat de AO „ReproMold” la 

data de 31.12.2018;   

2. Nu este creat un mecanism, disponibil tuturor titularilor de drepturi, de declarare 

a operelor, inclusiv în regim online, prin intermediul paginii web. 

 

 

3. Verificarea respectării obligațiilor de transparență 

Printre principiile în baza cărora se constituie și își desfășoară activitatea AO „ReproMold” 

se evidenţiază și principiul publicității și transparenței.  

Astfel, conform prevederilor pct. 2.7.5 din Statutul AO „ReproMold”, aceasta este obligată 

„să informeze membrii săi, nu mai rar decât o dată în an, despre rezultatele activităţii sale prin 

publicarea pe site-ul ReproMold sau în buletinul informativ al ReproMold a dării de seamă privind 

rezultatele activităţii din anul financiar respectiv principalii parametri ai dării de seamă: să reflecte 

informaţia privind suma totală încasată, cea distribuită către titularii de drepturi şi cea utilizată pentru 

acoperirea costurilor de gestiune.” 

Conform prevederilor pct. 2.7.9 din Statutul AO „ReproMold”, aceasta este obligată                 

„să prezinte informaţii despre activitatea sa Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM 

(AGEPI) în limitele stabilite de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe”. 

Potrivit pct. 4.4.2, lit. f) din Statutul AO „ReproMold”, „Directorul asigură organizarea şi 

conducerea curentă a ReproMold, îndeplinirea hotărîrilor Adunării Generale, Consiliului de 

administraţie, actelor normative în vigoare, inclusiv prin emiterea ordinelor şi dispoziţiilor, precum 

şi asigură transparenţa activităţii desfăşurate prin publicarea pe site-ul ReproMold a rapoartelor 

financiare anuale, aprobate de Consiliul de administraţie”. 

La momentul efectuării controlului, Comisia a constatat că AO „ReproMold” nu dispune de 

pagina web.  

Totodată, în cadrul controlului, AO „ReproMold” a refuzat prezentarea Raportului anual de 

transparență al AO „ReproMold” pentru perioada 2016-2018, solicitat conform Notificării nr. 1851 

din 29.08.2019, fapt consemnat în procesul-verbal nr. 6 din 18.10.2019. 

Astfel, lipsa paginii web a organizației supuse controlului, constituie un impediment întru 

aplicarea tuturor aspectelor menționate în prevederile statutare, astfel titularii de drepturi pe care îi 

reprezintă fiind îngrădiţi la informații privind sfera de activitate a AO “ReproMold”. 

Neconformităţi: 

1. Neprezentarea Raportului anual de transparenţă, aprobat conform Ordinului 

Directorului General AGEPI nr. 71 din 21.04.2017. 

2.  Nerespectarea obligaţiilor de transparenţă, contrar  prevederilor pct. 2.7.5, pct. 2.7.9 

şi pct. 4.4.2, lit. f) din Statutul AO „ReproMold” şi pct. 36 lit. i) din Instrucţiune. 

 

 

4. Verificarea activității de colectare, repartizare și plată a remunerației  

AO „ReproMold” a refuzat să prezinte documentele cu privire la colectarea, repartizarea și 

plata remunerației în perioada 2016-2018, fapt consemnat în procesul-verbal nr. 6 din 18.10.2019, 

care au fost solicitate conform Notificării nr. 1851 din 29.08.2019: 

- Raportul anual de transparență al AO „ReproMold” pentru perioada 2016-2018; 

- Raportul privind remunerația acumulată, repartizată și achitată; 
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- Darea de seamă a cenzorului al AO „ReproMold” pentru perioada 2016-2018; 

- Situaţia fluxurilor de numerar; 

- Balanţele de verificare lunare; 

- Descifrarea contului 544 „Alte datorii curente”; 

- Raportul privind remuneraţia acumulată, repartizată şi achitată, per titular, în perioada 

2016- 2018, cu anexarea ordinelor/dispoziţiilor de plată; 

- Situațiile financiare (pentru anii 2016 şi 2018); 

- Raportul privind cheltuielile efective gestionării dreptului de autor și drepturilor conexe; 

modalitatea de identificare, stabilire şi aprobare a cheltuielilor, cu anexarea actelor care să justifice 

cheltuielile suportate în perioada 2016 - 2018; 

- Procentajul cheltuielilor efective aferente gestionării drepturilor și cheltuielilor pentru 

promovare reținut în perioada 2016 - 2018, precum și indicarea, în lei, a sumei reținute din suma 

remunerației acumulate. 

Neconformitate: 

Contrar prevederilor art. 51 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 139/2010 și pct. 9 din 

Instrucțiune, potrivit cărora „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 sînt solicitate”, AO „ReproMold” 

nu a prezentat documentele solicitate de Comisia de control. 

 

4.1. Licențe eliberate 

 În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) lit. c) și lit. d) din Legea nr. 139/2010, 

organizația de gestiune colectivă ”acumulează remuneraţia pentru valorificarea operelor sau a 

obiectelor drepturilor conexe stipulată în licenţele eliberate, repartizează remuneraţia acumulată, o 

achită la timp şi, pe cât este posibil, echitabil şi proporţional cu valoarea şi valorificarea reală a 

operelor şi obiectelor drepturilor conexe corespunzătoare”. 

Potrivit prevederilor pct. 4.4.2, lit. e) din Statutul AO „ReproMold”,  ”Directorul eliberează 

licenţe utilizatorilor privind valorificarea operelor din repertoriul ReproMold, cât şi licenţe în privinţa 

cărora gestiunea pe principii colective este potrivit legii extinsă sau obligatorie”. 

Comisiei de control i-a fost comunicat de către reprezentantul AO „ReproMold” că nu au fost 

eliberate licenţe în perioada 2016-2018, fapt consemnat în procesul-verbal nr. 6 din 18.10.2019, 

respectiv, activitatea de colectare lipseşte.  

 

4.2.  Activitatea de colectare 

Referitor la licențele eliberate în perioada 2016-2018, Comisiei de control i-a fost comunicat 

de către reprezentantul AO „ReproMold” că nu au fost eliberate licenţe în perioada 2016-2018, fapt 

consemnat în procesul-verbal nr. 6 din 18.10.2019, respectiv, activitatea de colectare lipseşte.  

 

4.3. Activitatea de repartizare și plată 

Comisiei de control nu i-a fost prezentat raportul privind remuneraţia acumulată, repartizată 

şi achitată, per titular, în perioada 2016 - 2018, cu anexarea ordinelor/dispoziţiilor de plată. 

Corespunzător, în cadrul controlului a fost imposibil de a analiza activitatea de repartizare şi 

plată a AO „ReproMold” în perioada supusă controlului. 
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5. Verificarea cheltuielilor aferente gestionării dreptului de autor și a drepturilor 

conexe. 

În conformitate 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. 11 din Instrucţiune, „pentru copiile de pe acte se va indica menţiunea „copia 

corespunde originalului”, însoţită de semnătura persoanei responsabile. Această procedură se va 

aplica şi în cazul documentelor transmise Comisiei de către OGC în prima zi de control”. 

Comisiei de control i-a fost prezentată o notă informativă privind costurile efective ale AO 

„ReproMold” pentru perioada 2011-2019, care nu sunt însoţite de documente justificative ce ar 

confirma cheltuielile aferente gestionării drepturilor pentru perioada supusă controlului. 

Informaţia cu privire la costurile efective ale AO „ReproMold” pentru perioada supusă 

controlului se prezintă în tabelul de mai jos: 

Costurile efective ale AO „ReproMold”  

(conform notei informative a AO „ReproMold”) 

 

Anul Suma, lei 

2016 246,30 lei 

2017 5061,90 

2018 2607, 42 lei 

 

Conform Extrasului de cont eliberat de MobiasBanca-OTP Grup SA, la 31.12.2018 contul AO 

„ReproMold” era suspendat, fiind indicată suma blocată de 21 843,18 lei. 

Comisia a fost în imposibilitate de a efectua o analiză a activităţii AO „ReproMold” ce ţine 

de cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, din motivul neprezentării documentelor 

justificative ce ar confirma aceste cheltuieli pentru perioada supusă controlului. 

Neconformitate: 

Contrar prevederilor art. 51 alin. (2) alin. (3) din Legea nr. 139/2010 și pct. 9 din 

Instrucțiune, potrivit cărora „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 sînt solicitate”, AO „ReproMold” a 

refuzat de a prezenta documentele solicitate de Comisia de control. 

 

 

Astfel, în rezultatul efectuării controlului privind activitatea AO „ReproMold” 

desfășurată în perioada 2016-2018, Comisia de control a identificat următoarele 

neconformități: 

1. Contrar prevederilor art. 51 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 139/2010 și pct. 9 din 

Instrucțiune, potrivit cărora „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 sînt solicitate”, AO „ReproMold” nu a prezentat documentele 

solicitate de Comisia de control. 

2. Încălcarea prevederilor pct. 4.1.1 din Statutul AO „ReproMold” - neconvocarea Adunării 

Generale de cel puțin o dată pe an. 
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3. Încălcarea prevederilor pct. 4.2.2 din Statutul AO „ReproMold” - neconvocarea 

Consiliului de administraţie nu mai rar decât o dată în semestru. 

4. Încălcarea prevederilor pct. 4.2.4 din Statutul AO „ReproMold” - Președintele Consiliului 

de administraţie nu a convocat şedinţele Consiliului de administraţie. 

5. Încălcarea pct. 4.3 din Statutul AO „ReproMold” - Comisia de cenzori nu a efectuat 

controlul asupra activităţii economico-financiare a AO „ReproMold”  cel puţin o dată în an.  

6. Încălcarea prevederilor pct. 2.7.9 din Statutul AO „ReproMold” - neprezentarea  

informaţiilor despre activitatea AO „ReproMold” Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în 

limitele stabilite de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe. 

7. Încălcarea prevederilor pct. 4.4.2 din Statutul AO „ReproMold” - neasigurarea organizării 

şi conducerii curente a asociaţiei. 

8. Contrar prevederilor art. 51 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 139/2010 și pct. 9 din 

Instrucțiune, potrivit cărora „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 sînt solicitate”, AO „ReproMold” nu a prezentat documentele 

solicitate de Comisia de control cu privire la activitatea tuturor organelor de conducere și control ale 

AO „ReproMold”. 

9. Nesemnarea contractelor de încredinţare în gestiunea AO „ReproMold” a drepturilor 

patrimoniale de autor (nr. A049/2 & 0209 din 08.11.2016, nr. A040/2 & 0162 din 08.11.2016), fapt 

ce constituie o condiţie de nevalabilitate a contractelor. 

10. AO „ReproMold” a prezentat informaţii nesistematizate pe suport DVD, la accesarea 

căruia nu a fost posibil de identificat repertoriul gestionat de AO „ReproMold” la data de 31.12.2018. 

11. Nu este creat un mecanism, disponibil tuturor titularilor de drepturi, de declarare a 

operelor, inclusiv în regim online, prin intermediul paginii web. 

12. Neprezentarea Raportului anual de transparenţă, aprobat conform Ordinului Directorului 

General AGEPI nr. 71 din 21.04.2017. 

13.  Nerespectarea obligaţiilor de transparenţă, contrar  prevederilor pct. 2.7.5, pct. 2.7.9 şi 

pct. 4.4.2, lit. f) din Statutul AO „ReproMold” şi pct. 36 lit. i) din Instrucţiune. 

 

 

În rezultatul celor menționate mai sus, Comisia de control înaintează AO „ReproMold” 

următoarele recomandări, implementarea cărora va aduce activitatea organizației în concordanță 

cu legislația în vigoare: 

1. Cooperarea cu AGEPI, inclusiv prin respectarea obligaţiei de punere la dispoziţie a oricăror 

documente şi informaţii necesare pentru buna desfăşurare a controlului în vederea corespunderii 

activităţii acesteia cu prevederile Legii nr. 139/2010 şi alte acte normative; 

2. Respectarea prevederilor statutare, implicit ce ţin de organizarea şi funcţionarea efectivă a 

organelor de conducere şi de control ale AO „ReproMold”; 

3. Asigurarea transparenței activităţii AO „ReproMold” prin crearea paginii web şi plasarea 

informației cu privire la: 

- date de contact, programul de lucru; 

- statutul AO „ReproMold”;  

- organele de conducere; 

- Raportul anual de transparenţă;  

- lista actualizată a titularilor de drepturi membri ai AO „ReproMold”;  
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-  acordurile de reprezentare, contractele de colaborare încheiate cu alte organizații/asociații, 

în vigoare; 

- actele normative în temeiul cărora funcționează și colectează remunerațiile cuvenite 

titularilor de drepturi;  

- titularii de drepturi care nu și-au revendicat remunerația;  

-  orice altă informaţie ce ţine de activitatea AO „ReproMold”.  

4. Completarea şi prezentarea Raportului anual de transparenţă conform formatului şi 

structurii aprobate conform Ordinului Directorului General AGEPI nr. 71 din 21.04.2017. 

5. Evidenţa repertoriului gestionat (instituirea şi ţinerea registrelor de evidenţă a titularilor de 

drepturi membri ai „ReproMold” şi a repertoriului gestionat). 

6. Crearea posibilității tehnice pentru membrii AO „ReproMold” de a-și declara repertoriul 

în regim online prin intermediul paginii web. 

 

În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (5) din Legea nr. 139/2010, AGEPI 

atenţionează 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 atenționează AO „ReproMold” în privinţa neregulilor constatate, 

reieșind din: 

1. Nerespectarea obligaţiei stabilite la art. 51 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 139/2010, 

potrivit căreia „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 sînt solicitate”, prin refuzul AO „ReproMold”  de a prezenta 

documente privind activitatea asociaţiei;  

2.  Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 48 alin. (6) lit. c) şi lit. d) din Legea nr. 

139/2010:  

- lipsa capacităţii de a gestiona, pe principii colective, drepturile patrimoniale 

corespunzătoare, inclusiv lipsa de personal şi de mijloace tehnice adecvate;  

-   lipsa mecanismelor adecvate de acumulare, distribuire şi de plată a remuneraţiei de autor. 

 

 

 

 

 

 


