
ORDIN nr. 2029 din 3 februarie 2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor şi procedura de 
plată a sumelor datorate pentru operaŃiunile efectuate contra cost de 
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 privind 
stabilirea tarifelor pentru operaŃiunile efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost 
şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, condiŃiile de repartizare şi de 
utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, 
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea 
şi funcŃionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional, 
ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naŃional emite următorul ordin: 

Art. 1 
Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de calcul al tarifelor şi procedura de plată a 
sumelor datorate pentru operaŃiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2 
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor răspunde de încasarea şi gestionarea sumelor prevăzute la art. 
1, conform legii. 

Art. 3 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 
 

Ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naŃional, 
Theodor Paleologu 

ANEXĂ: 
NORME METODOLOGICE privind modalitatea de calcul al tarifelor şi procedura de plată a 
sumelor datorate pentru operaŃiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru 
Drepturile de Autor 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 93 din data de 17 februarie 2009 
NORME METODOLOGICE din 3 februarie 2009 privind modalitatea de 
calcul al tarifelor şi procedura de plată a sumelor datorate pentru 
operaŃiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de 
Autor 
CAPITOLUL I: DispoziŃii generale 
Art. 1 

Prezentele norme metodologice au ca scop stabilirea modalităŃii de calcul al tarifelor şi procedura de 
plată a sumelor datorate pentru operaŃiunile efectuate contra cost de Oficiul Român pentru Drepturile de 
Autor, denumit în continuare ORDA. 

Art. 2 
ORDA efectuează contra cost următoarele operaŃiuni: 
a)înregistrarea şi înscrierea în registrele naŃionale specifice organizate şi administrate de ORDA şi 
eliberarea marcajelor holografice utilizabile în condiŃiile legii în domeniul drepturilor de autor şi al 
drepturilor conexe; 
b)efectuarea de constatări tehnico-ştiinŃifice şi expertize cu privire la caracterul original al produselor 
purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe; 
c)organizarea programelor de instruire. 
CAPITOLUL II: Modalitatea de calcul al sumelor datorate pentru înregistrarea 

şi înscrierea în registrele naŃionale specifice organizate şi administrate de 
ORDA 

Art. 3 
Sumele datorate potrivit tarifelor pentru operaŃiunile efectuate contra cost se calculează pentru fiecare 
cerere depusă la ORDA. 

Art. 4 



(1)Pentru înregistrarea unui operator economic în registrele sau în alte evidenŃe naŃionale administrate 
de ORDA, suma datorată potrivit tarifelor se calculează după cum urmează: 
S = Na x Ta + Np x Tp + Ns x Ts + Ne x Te, 
unde: 
a)S = suma datorată potrivit tarifelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 privind 
stabilirea tarifelor pentru operaŃiunile efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost 
şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, condiŃiile de repartizare şi de 
utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor; 
b)Na = numărul de activităŃi solicitate a fi înscrise în registrele naŃionale administrate de ORDA, 
respectiv: producere, import, multiplicare, intermediere servicii de multiplicare, distribuire, 
comercializare, închiriere, producere şi/sau import de aparate şi/sau suporturi pentru care se datorează 
remuneraŃia compensatorie pentru copia privată; 
c)Ta = tariful stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru înscrierea de activităŃi; acesta 
poate fi diferit în funcŃie de registrul pentru care se solicită înregistrarea; 
d)Np = numărul de puncte de lucru solicitate a fi înscrise; 
e)Tp = tariful stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru înscrierea unui punct de lucru; 
f)Ns = numărul spaŃiilor de depozitare solicitate a fi înscrise; 
g)Ts = tariful stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru înscrierea unui spaŃiu de 
depozitare; 
h)Ne = echipamentele de multiplicare industriale din categoria celor prevăzute de lege pentru 
înregistrarea în Registrul naŃional al multiplicatorilor; 
i)Te = tariful stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru înscrierea unui echipament de 
multiplicare. 
(2)Pentru preschimbarea, în perioada de valabilitate, a documentelor care atestă înregistrarea în 
registrele naŃionale ca urmare a modificării datelor înregistrate iniŃial de operatorul economic sau pentru 
prelungirea duratei de valabilitate a acestora se plăteşte suma datorată potrivit tarifului prevăzut în 
Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008. 
(3)În cazul în care se solicită înregistrarea unor noi activităŃi, la suma prevăzută la alin. (2) se adaugă şi 
tariful stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru înscrierea de activităŃi. 
(4)După expirarea perioadei de valabilitate a documentelor care atestă înregistrarea în registrele 
naŃionale, se poate solicita o nouă înregistrare, pentru care suma datorată se calculează conform 
formulei prevăzute la alin. (1). 
(5)Pentru completarea înregistrării iniŃiale cu noi activităŃi, puncte de lucru sau spaŃii de depozitare şi 
echipamente de multiplicare, suma datorată se calculează conform formulei prevăzute la alin. (1). 

Art. 5 
(1)Pentru înscrierea fonogramelor, programelor pentru calculator, a videogramelor şi a operelor în 
registrele naŃionale administrate de ORDA, suma datorată se calculează prin înmulŃirea numărului de 
titluri pentru care se solicită înscrierea cu tariful prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008. 

(2)Fac excepŃie de la prevederile alin. (1) activităŃile pentru care se plăteşte tariful stabilit pentru 
fiecare cerere, indiferent de numărul de titluri pentru care se solicită înscrierea, astfel: 
a)înscrierea titlurilor importate, pentru care tariful este stabilit pentru tranşe de titluri; 
b)înscrierea programelor pentru calculator de alŃi operatori economici decât producătorul; 
c)înscrierea videogramelor care conŃin filme cinematografice. 
(3)În cazul în care se solicită modificarea datelor referitoare la un titlu înscris în registrele naŃionale, 
pentru motive care nu sunt datorate ORDA, se plăteşte suma calculată conform alin. (1). 
(4)Pentru rectificarea datelor înscrise în Registrul naŃional de opere se plăteşte tariful prevăzut în 
Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008. 
(5)Pentru dosarele incomplete se plăteşte tariful prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 
pentru fiecare cerere de completare. 
(6)Pentru soluŃionarea cererii în regim de urgenŃă, la sumele calculate conform cap. II se adaugă tariful 
de urgenŃă prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 pentru fiecare cerere. 

Art. 6 
(1)Suma datorată pentru achiziŃionarea marcajelor holografice utilizabile în condiŃiile legii în domeniul 
drepturilor de autor şi drepturilor conexe se calculează înmulŃind numărul de marcaje holografice 
solicitate a fi eliberate cu preŃul de vânzare stabilit prin decizie a directorului general al ORDA. 



(2)PreŃul de vânzare al marcajelor holografice se stabileşte pe baza preŃului de achiziŃie, la care se 
adaugă un comision legal de administrare de 30%, iar la suma astfel obŃinută se adaugă comisionul de 
10%, care se face venit la Fondul cultural naŃional. 
(3)În cazul în care se solicită plata prin bancă a marcajelor holografice, ORDA eliberează o factură pro 
forma pe baza căreia se poate efectua plata. Modalitatea de plată se specifică de către solicitant în 
cererea de eliberare a marcajelor holografice. 
CAPITOLUL III: Modalitatea de calcul al sumelor datorate pentru operaŃiuni 

de constatare tehnico-ştiinŃifică şi expertize efectuate de ORDA 
Art. 7 

Pentru efectuarea operaŃiunilor de constatare tehnico-ştiinŃifică, suma de plată datorată se calculează în 
funcŃie de numărul şi de tipul produselor asupra cărora s-a efectuat constatarea tehnico-ştiinŃifică prin 
aplicarea tarifului aferent prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008 şi se menŃionează în 
raportul de constatare tehnico-ştiinŃifică. 

Art. 8 
(1)Pentru efectuarea operaŃiunilor de expertiză, suma de plată datorată se calculează în funcŃie de 
numărul şi de tipul produselor asupra cărora se solicită efectuarea de expertize prin aplicarea tarifului 
aferent prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008. 
(2)În cazul în care expertiza se efectuează în alte locaŃii decât sediul ORDA, la sumele datorate potrivit 
alin. (1) se adaugă cheltuielile legale aferente deplasării, estimate de ORDA, iar suma astfel rezultată se 
menŃionează într-o factură pro forma. 
(3)La finalizarea expertizei, ORDA stabileşte şi comunică solicitantului suma definitivă, iar rezultatul 
expertizei se comunică acestuia numai după plata sumei datorate. 
CAPITOLUL IV: Modalitatea de calcul al sumelor datorate pentru programele 

de instruire organizate de ORDA 
Art. 9 

Pentru cursurile de instruire organizate de ORDA, suma de plată datorată se calculează, pentru fiecare 
participant, prin înmulŃirea numărului de ore aprobate prin decizie a directorului general al ORDA pentru 
fiecare curs cu tariful prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2008. 
CAPITOLUL V: Procedura de încasare a sumelor datorate, calculate conform 

prezentelor norme metodologice 
Art. 10 

(1)Sumele datorate şi calculate conform prezentelor norme metodologice se plătesc în numerar la 
casieria ORDA din municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 91 - 93, sectorul 1, în ziua de luni, între orele 
9,00-16,00, şi în zilele de marŃi, miercuri şi joi, între orele 13,30-16,00, sau în contul 
RO37TREZ7015032XXX009338, deschis de ORDA la Trezoreria Sectorului 1 Bucureşti. 
(2)OperaŃiunile prevăzute la art. 2 se realizează numai după plata sumelor datorate, calculate conform 
prezentelor norme metodologice, cu excepŃia operaŃiunilor de constatare tehnico-ştiinŃifică. 
(3)Pentru a dovedi plata sumelor datorate, se va prezenta la ORDA o fotocopie a chitanŃei eliberate de 
ORDA sau o fotocopie şi originalul extrasului care atestă plata în contul prevăzut la alin. (1). Originalul 
se restituie solicitantului după confruntarea cu copia. 
(4)La cererea scrisă a solicitanŃilor, ORDA poate elibera facturi pro forma pentru toate sumele calculate 
conform prezentelor norme metodologice. 
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