
 

Str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024, Chișinău, 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 

  

 

1 

 

 

 

Act de control nr.  26/87 din 13 ianuarie 2021 

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 controlul general anual al activității Asociației 

Obștești Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI) 

pentru perioada 15.02.2019 - 06.12.2019 

   

 Controlul privind activitatea ANPCI desfășurată în perioada 15.02.2019 - 06.12.2019 a fost 

efectuat de Comisia de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor 

patrimoniale de autor și/sau conexe (în continuare – Comisia de control), creată prin Ordinul 

Directorului General al AGEPI nr. 73 din 17.06.2020, modificat conform Ordinului Directorului 

general al AGEPI nr. 117 din 08.10.2020, în următoarea componență:  

1. Rodica Popescu, șef Direcția drept de autor (președinte); 

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

3. Eugeniu Rusu, consultant principal Direcția drept de autor; 

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

5. Florin Mihailov, consultant superior, Secția legislație; 

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

7.  Aliona Bihovscaia, inspector principal, Direcția control și constatare infracțiuni, Serviciul 

Fiscal de Stat. 

 

 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 și supraveghează activitatea organizațiilor 

de gestiune colectivă a dreptului de autor și/sau a drepturilor conexe”; art. 10 alin. (3), potrivit căruia 

„în cadrul AGEPI pot fi create comisii și grupuri de lucru care sunt convocate pentru examinarea și 

soluționarea unor probleme specifice. În lucrările comisiilor şi ale grupurilor de lucru pot fi implicaţi 

specialişti şi experţi din diverse domenii din cadrul altor instituţii/organizaţii.” 

-   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 și supraveghează 

activitatea organizațiilor de gestiune colectivă a dreptului de autor și/sau a drepturilor conexe”; art. 

51 alin. (3) potrivit căruia „AGEPI efectuează o dată pe an controlul general al activității 

organizației 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, cu modificările ulterioare (în continuare – Instrucțiune). 
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 Reprezentanții ANPCI care au prezentat informații și documente Comisiei de control au fost 

dl Gheorghiță Iurie, președinte, dl Veaceslav Daniliuc, membrul Consiliului de administrare și dna 

Djemelinscaia Natalia, contabil. 

 În timpul efectuării controlului au fost perfectate 3 procese-verbale (din data de 20.10.2020, 

03.11.2020 și 12.11.2020).  

 

I. Programarea controlului  

Prin notificarea AGEPI nr. 1036 din 18.06.2019, ANPCI a fost informată despre efectuarea 

controlului general anual privind activitatea organizației pentru perioada 15.02.2019 – 06.12.2019, 

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 01.07.2020, ora 

14:30. 

În legătură cu Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 17 din 

23.06.2020 privind prelungirea stării de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova până la data de 15.07.2020, AGEPI a suspendat procedura administrativă demarată conform 

Ordinului Directorului General al AGEPI nr. 73 din 17.06.2020 “Cu privire la efectuarea controlului 

activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe”, 

înștiințând subiecții supuși controlului prin scrisoarea nr. 1077 din 26.06.2020. 

Potrivit Notificării AGEPI nr. 1644 din 09.10.2020, controlul activității organizațiilor de 

gestiune colectivă a fost reluat, respectiv, s-a solicitat pentru data de 20.10.2020 (prima zi de control), 

ora 10:00, prezența la sediul AGEPI (bir. 205, str. Andrei Doga 24/1, mun. Chișinău), a 

reprezentanților ANPCI (respectiv, președinte, director executiv și/sau administratorul general sau 

orice altă persoană desemnată/împuternicită să reprezinte organizația de gestiune), pentru a pune la 

dispoziția Comisiei de control, în copie, cu mențiunea ”copia corespunde originalului”, în prima zi 

de control, a documentelor privind activitatea ANPCI în anul 2019, solicitate anterior prin Notificarea 

nr. 1036 din 18.06.2020. 

Astfel, la data de 20.10.2020, ora 10.00, Comisia de control, s-a întrunit în ședință la sediul 

AGEPI (str. Andrei Doga nr. 24/1, mun. Chișinău), în format mixt cu prezența fizică precum și în 

regim de la distanță, format on-line prin intermediul sistemului de teleconferință 

https://conference.itsec.md/c/0964234908, la care a participat dl Gheorghiță Iurie, președintele 

ANPCI și dl Veaceslav Daniliuc, membrul Consiliului de administrare al ANPCI, care au prezentat 

Comisiei de control informația și actele corespunzătoare cu privire la executarea notificării AGEPI 

nr. 1036 din 18.06.2020. Actele transmise Comisiei de control fiind consemnate în Procesul-verbal 

din 20.10.2020. 

Totodată, Comisia de control, în comun acord cu președintele ANPCI, a stabilit pentru data 

de 03.11.2020, ora 10:00, ca ANPCI să se prezinte la sediul AGEPI, în scopul prezentării 
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documentelor/informațiilor și actelor ce nu au fost prezentate conform Notificării AGEPI nr. 1036 

din 18.06.2020, fapt consemnat în Procesul-verbal al Comisiei de control din 20.10.2020. 

Astfel, la data de 03.11.2020, ora 10.00, Comisia de control, întrunită în ședință la sediul 

AGEPI (str. Andrei Doga nr. 24/1, mun. Chișinău), în format mixt cu prezența fizică precum și în 

regim de la distanță, format on-line prin intermediul sistemului de teleconferință 

https://conference.itsec.md/c/5314145989, la care au participat în format on-line prin intermediul 

sistemului de teleconferință Dl Iurie Gheorghiță, președintele ANPCI, Dl Andrey Margelov, 

reprezentantul EAKOP, Dl Gheorghe Avornic, avocatul ANPCI, Dna Olga Petrova, reprezentantul 

companiei DEKART, a constatat că ANPCI a înregistrat în Cancelaria AGEPI cererea nr. 03/10/C-

20 din 27.10.2020 (nr. intrare în AGEPI 2871 din 28.10.2020) și cererea nr. 05/10/C-20 din 

28.10.2020 (nr. intrare în AGEPI 2881 din 29.10.2020), anexând documentele corespunzătoare cu 

privire la executarea notificării AGEPI nr. 1036 din 18.06.2020. De asemenea, a fost efectuată 

prezentarea Sistemului de monitorizare și distribuire a remunerației de autor și conexe 

”HIPERGRAF”. 

Urmare ședinței Comisiei de control din 03.11.2020, s-a stabilit pentru data de 12.11.2020, 

ora 10.00, efectuarea controlului propriu-zis la sediul ANPCI (str. Grenoble 128,  mun. Chișinău, 

comunicat în cadrul ședinței din 03.11.2020 de către președintele ANPCI). 

Prin Notificarea AGEPI nr. 1792 din 04.11.2020, ANPCI a fost informată despre necesitatea 

asigurării prezenței la sediu către data de 12.11.2020, ora 10.00, reieșind din perioada efectuării 

controlului (19.10.2020 - 25.11.2020), a reprezentanților organizației de gestiune colectivă 

(președinte, director și/sau administrator general sau alt angajat din cadrul organizației, împuternicit 

legal), inclusiv punerea la dispoziția Comisiei de control a unui spațiu adecvat pentru desfășurarea 

controlului și desemnarea uneia sau mai multor persoane pentru acordarea asistenței Comisiei de 

control pe marginea problemelor curente. 

Astfel, Comisia de control s-a deplasat la data de 12.11.2020, ora 10.00 la sediul ANPCI în 

scopul efectuării controlului propriu-zis (cu referire la  informațiile și documentele ce vizează 

activitatea organizației de gestiune colectivă), precum și în scopul ridicării 

documentelor/informațiilor solicitate conform  notificărilor AGEPI nr. 1036 din 18.06.2020 și nr. 

1644 din 09.10.2020. 

 

II. Documentarea controlului 

    În anul 2019, pe perioada supusă controlului, activitatea ANPCI în calitate de organizație de 

gestiune colectivă s-a desfășurat în temeiul: 

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

- Legii nr. 139/2010;  

- Statutului aprobat la Adunarea de constituire a Asociației Obștești ”Asociația Națională 

pentru Protecția Creației Intelectuale” în baza Procesului-verbal nr.1 din 11.04.2011 și înregistrat de 
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Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 29.04.2011, cu modificările ulterioare 

înregistrate de Ministerul Justiției la data de 18.05.2013. 

- Deciziei AGEPI nr. 24/326 din 12.02.2019, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 49-58 din 15.02.2019 cu privire la anularea Deciziei AGEPI nr. 11/107 din 25.01.2016 

privind abrogarea Deciziei nr. 1/57 din 12.01.2012 și a pct. 5.1 din Decizia nr. 3/1566 din 20.09.2013 

referitoare la ANPCI, emise întru executarea hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 

11.01.2018, menținută prin decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel 

Chișinău din 27.06.2018, precum și ținând cont de Încheierea Colegiului civil, comercial și de 

contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 23.01.2019. 

Prin Decizia AGEPI nr. 1/57 din 12.01.2012, publicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 16-18 din 20.01.2012, ANPCI a fost avizată în calitate de organizație de gestiune 

colectivă pentru următoarele categorii de drepturi – de autor și conexe și pentru următoarele categorii 

de titulari – autori, interpreți, producători, organizații de difuziune, cu mențiunea că gestiunea 

drepturilor de către ANPCI se va realiza pentru titularii de drepturi membri ai acestei organizații. 

Totodată, potrivit pct. 5.1 din Decizia AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013, publicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova nr. 216-220 din 04.10.2013, ANPCI i s-a eliberat aviz. 

Prin Decizia nr. 28/1748 din 09.08.2019, AGEPI a acordat termen rezonabil ANPCI pentru 

prezentarea informațiilor privind activitatea de acumulare, repartizare și achitare a remunerației, 

cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor reținute, însoțite de acte justificative, pentru a 

constata legalitatea activității organizației. ANPCI nu a prezentat AGEPI nici un raport/act 

confirmativ solicitat  conform deciziei sus-menționate, neexecutând astfel deciziile AGEPI și 

eschivându-se de la obligațiunea legală, stabilită la art. 51 din Legea nr. 139/2010 de a prezenta către 

AGEPI documente indispensabile pentru verificarea corespunderii activității organizației cu 

prevederile Legii nr. 139/2010 și altor acte normative. 

Ulterior, având în vedere neconformitățile identificate și recomandările Comisiei de control a 

activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe din 

cadrul AGEPI, expuse în Actul de control nr. 21 din 04.07.2019 privind controlul general anual al 

activității Asociației Obștești Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI) 

pentru perioada 01.01.2016-31.12.2018, 

constatând neexecutarea de către ANPCI, în calitate de organizație de gestiune colectivă,  a 

atribuției și obligației de achitare la timp a remunerației acumulate, și, pe cît este posibil, echitabil și 

proporțional cu valoarea și valorificarea reală a operelor și obiectelor drepturilor conexe 

corespunzătoare, stabilite la art. 49 alin. (1) lit. d), alin. (3) lit. b) din Legea nr. 139/2010,  

ținând cont de neexecutarea Deciziei AGEPI nr. 28/1748 din 09.08.2019 cu privire la 

activitatea Asociației Obștești Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale,  

ignorând autoritatea administrativă centrală în subordinea Guvernului, Agenția de Stat pentru 

Proprietatea Intelectuală, responsabilă de promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției 
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juridice a proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și 

drepturile conexe, potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 114/2014,  

reieșind din considerentul că ANPCI nu întrunește condițiile prevăzute de art. 48 alin. (6) lit. 

d) din Legea nr. 139/2010, respectiv, nu dispune de mecanisme adecvate de acumulare, distribuire și 

de plată a remunerației de autor sau a remunerației cuvenite titularilor de drepturi conexe, 

a fost emisă Decizia AGEPI nr. 32/2347 din 29.11.2019, publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 360-366 din 06.12.2019, prin care a fost revocată Decizia AGEPI nr. 1/57 

din 12.01.2012 privind avizarea Asociației Obștești Asociația Națională pentru Protecția Creației 

Intelectuale (ANPCI) și pct. 5.1 din Decizia AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013 referitor la Asociația 

Obștească Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale. 

Activitatea ANPCI anterior a fost supusă controlului general anual în 2019, pentru perioada 

01.01.2016 - 31.12.2018. În urma controlului a fost întocmit Actul de control nr. 21 din 04.07.2019 

privind controlul general anual al activității ANPCI pentru perioada 01.01.2016-31.12.2018 (în 

continuare - Actul de control nr. 21 din 04.07.2019), în care au fost identificate o serie de 

neconformități în activitatea ANPCI.  

Totodată, Comisia de control a înaintat câteva recomandări înlăturarea cărora va aduce 

activitatea organizației în concordanță cu legislația în vigoare. Gradul de implementare a 

recomandărilor sunt reflectate în Tabelul nr. 1. 

Tabelul nr.1 

 

Gradul de implementare a recomandărilor înaintate 

în Actul de control nr. 21 din 04.07.2019 

 

Nr. Recomandările Grad de implementare 

1. Cooperarea cu AGEPI, inclusiv prin punerea la dispoziție a 

oricăror documente și informații necesare pentru buna 

desfășurare a controlului în vederea corespunderii 

activității acesteia cu prevederile Legii nr. 139/2010 și alte 

acte normative. 

Parțial implementată 

2. Respectarea prevederilor statutare. Parțial implementată 

3. Creșterea gradului de transparență a OGC prin plasarea și 

actualizarea informației pe pagina web a ANPCI cu 

privire la: 

- Raportul anual de transparență; 

- titularii de drepturi care nu și-au revendicat 

remunerația;  

Neimplementată 
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- creațiile pentru care nu este identificat titularul 

de drepturi. 

 

4. Completarea și prezentarea Raportului anual de 

transparență conform formatului și structurii aprobate 

conform Ordinului Directorului General AGEPI nr. 71 din 

21.04.2017. 

 

Parțial implementată 

5. Prezentarea către titularii de drepturi, concomitent cu plata 

remunerației, a dărilor de seamă cu privire la valorificarea 

drepturilor lor, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 

(3) lit. c) din Legea nr. 139/2010. 

 

Neimplementată 

6. Crearea posibilității tehnice pentru membrii ANPCI de a-

și declara repertoriul în regim online prin intermediul 

paginii web. 

 

Neimplementată 

7. Achitarea titularilor de drepturi a remunerației neplătite. Neimplementată 

 

 

Neconformități: 

Neimplementarea  recomandărilor Comisiei de control potrivit Actului de control nr. 21 

din 04.07.2019, și anume: 

a) Creșterea gradului de transparență a OGC prin plasarea și actualizarea informației 

pe pagina web a ANPCI cu privire la:  

- Raportul anual de transparență; 

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

- creațiile pentru care nu este identificat titularul de drepturi.  

b) Prezentarea către titularii de drepturi, concomitent cu plata remunerației, a dărilor 

de seamă cu privire la valorificarea drepturilor lor, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 

(3) lit. c) din Legea nr. 139/2010. 

c) Crearea posibilității tehnice pentru membrii ANPCI de a-și declara repertoriul în 

regim online prin intermediul paginii web. 

d) Achitarea titularilor de drepturi a remunerației neplătite. 
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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 pct. 4.1 din Statutul ANPCI, în structura organizatorică a Asociației intră următoarele 

organe: 

a) Adunarea Generală; 

b) Consiliul de Administrare; 

c) Președintele; 

d) Comisia de cenzori. 

Adunarea Generală:  

Pct. 4.5. din Statutul ANPCI prevede că „Ședințele ordinare ale Adunării Generale se 

convoacă atunci când o cer interesele Asociației, dar nu mai rar de o dată pe an”.  

Potrivit Procesului-verbal din 20.10.2020, ANPCI a pus la dispoziția Comisiei de control 

Procesul-verbal al Adunării Generale extraordinare a Asociației Obștești ”Asociația Națională pentru 

Protecția Creației Intelectuale” (ANPCI) din 26.11.2019 fără a fi puse la dispoziție procesele-verbale 

și hotărârile Adunării Generale ordinare. 

Totodată, potrivit Procesului-verbal menționat anterior, ANPCI a prezentat invitațiile pentru 

Adunarea Generală a ANPCI pentru data de 12.11.2019, ora 12:00, și pentru data de 26.11.2019, ora 

12:00, cu aceeași ordine de zi:  

1. Excluderea din rândurile Membrilor AO ANPCI;  

2. Raportul Președintelui AO ANPCI (Darea de seamă a Consiliului de Administrare a AO 

ANPCI); 

3. Raportul Cenzorului AO ANPCI (Darea de seamă a Comisiei de Cenzori a AO ANPCI); 

4. Modificarea Statutului AO ANPCI;  

5. Realegerea Organelor de conducere ale AO ANPCI; 

6. Adresarea către Organizațiile Internaționale din Domeniul Dreptului de Autor și 

Drepturilor Conexe; 

7. Diverse. 

Potrivit pct. 4.5 din Statutul ANPCI, ”despre convocarea organului suprem se va comunica 

fiecărui membru în parte”. 

Ținând cont de faptul că invitațiile nu sunt nominalizate, nu au fost prezentate acte/informații 

ce ar demonstra anunțarea tuturor membrilor ANPCI, anunțurile nu se regăsesc pe pagina web oficială 

a ANPCI, Comisia de control consideră că nu a fost garantat tratamentul egal față de membri. 

Potrivit pct. 5.4. din Statutul ANPCI membrii asociației au drept ”de a participa la activitatea 

Asociației, de a alege și de a fi ales în orice funcție eligibilă a Asociației, de a participa la toate 

proiectele  Asociației [...] ”. 

 

mailto:office@agepi.gov.md


 

Str. Andrei Doga nr. 24/1, MD-2024, Chișinău, 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 

  

 

8 

 

 

 

Neconformități: 

1. Încălcarea prevederilor pct. 4.5 din Statutul ANPCI – neconvocarea Adunării 

Generale ordinare de cel puțin o dată pe an;  

2. Încălcarea prevederilor pct. 4.5 din Statutul ANPCI – necomunicarea fiecărui 

membru în parte despre convocarea Adunării Generale;  

3. Îngrădirea drepturilor membrilor ANPCI, prevăzute de pct. 5.4 din Statutul ANPCI 

de a participa la activitatea Asociației, de a alege și de a fi ales în orice funcție eligibilă a 

Asociației. 

 

 Consiliul de Administrare: 

 În conformitate cu pct. 4.12 din Statutul ANPCI, „Consiliul de Administrare este organul 

permanent de conducere al Asociației, care este constituit din 7 persoane”, iar potrivit prevederilor 

pct. 4.13 din Statut, „Ședințele Consiliului de Administrare se convoacă la necesitate, dar nu mai rar 

de o dată în semestru și sunt deliberative dacă sunt prezenți 2/3 membri”. 

ANPCI a pus la dispoziția Comisiei de control procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de 

Administrare nr. 1 din 23.09.2019, nr. 2 din 08.10.2019, nr. 3 din 21.11.2019 și nr. 4 din 09.12.2019, 

consemnate în Procesul-verbal din 20.10.2020. 

Totodată, a fost prezentat documentul ”Politicile contabile pe anul 2019” care a fost aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Director al Asociației Obștești ”ANPCI”, fapt consemnat în Procesul-

verbal nr. 1 din 03.01.2019, hotărîre ce nu a fost prezentată în cadrul controlului. 

  

 Președintele:  

Potrivit pct. 4.16 din Statutul ANPCI, ”Președintele Asociației este concomitent și 

Președintele Consiliului de Administrare, ales de Adunarea Generală pe un termen de 10 ani[...] şi 

are următoarea competență: 

-    convoacă și prezidează ședințele Consiliului de Administrare;  

- adoptă decizii pe orice problemă ce ține de activitatea Asociației și care nu este de 

competența exclusivă a altor organe;  

- reprezintă Asociația în instanțele de judecată, în relațiile cu autoritățile publice și alte 

persoane fizice și juridice;  

- administrează operativ mijloacele Asociației, încheie tranzacții și semnează contracte, 

eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare [...]; 

- [...]exercită alte împuterniciri conform Statutului.”  

Din actele prezentate, Președintele ANPCI a convocat și a prezidat ședințele Consiliului de 

Administrare conform Proceselor-verbale ale ședințelor invocate anterior. Totodată, Președintele 

ANPCI a reprezentat Asociația în raport cu autoritățile publice având în vedere petițiile înaintate 

Președintelui Republicii Moldova dar și AGEPI. 
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Potrivit pct. 7.1 din Statutul ANPCI, ”Darea de seamă a parametrilor principali se efectuează 

conform legislației în vigoare. La sfârșitul de an financiar, Președintele prezintă Consiliului de 

Administrare un raport referitor la situația financiară a Asociației, care urmează să fie confirmat de 

Comisia de cenzori.”. 

În conformitate cu pct. 7.2. din Statutul ANPCI, ”darea de seamă a Asociației se întocmește 

conform rezultatelor anului și conține:  

 expunere scurtă a rezultatelor activității Asociației în perioada de dare de seamă;  

 soldul mijloacelor bănești la începutul perioadei de dare de seamă;  

 venitul total al mijloacelor ale Asociației, indicate la punctul 6.1. din prezentul statut;  

 cheltuielile pe direcțiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru 

remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor și altor cheltuieli administrative, soldul 

mijloacelor bănești la sfârșitul anului perioadei de dare de seamă.”. 

Potrivit pct. 7.3 din Statutul ANPCI, ”darea de seamă financiară se aduce la cunoștința 

tuturor membrilor Asociației la Ședința Adunării Generale.”. 

 

Neconformităţi: 

1. Încălcarea prevederilor pct. 7.1 și pct. 7.2 din Statutul ANPCI – președintele nu a 

întocmit darea de seamă; 

2. Încălcarea prevederilor pct. 7.3 din Statutul ANPCI – darea de seamă a Președintelui 

nu a fost adusă la cunoștința membrilor în cadrul ședinței Adunării Generale.  

 

Comisia de cenzori:  

În conformitate cu prevederile pct. 4.18 din Statutul ANPCI „Controlul asupra activității 

economico-financiare a Asociației este efectuat de Comisia de cenzori, constituită din 3 (Trei) 

persoane – Președinte și 2 (doi) membri, aleși de Adunarea Generală pe un termen de 10 ani. 

Cenzorul nu poate face parte din Consiliul de Administrare”.  

Pct. 4.19 din Statutul ANPCI prevede că ”comisia de cenzori analizează respectarea 

statutului Asociației, executarea deciziilor Adunării Generale, Consiliului de Administrare și 

prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale; controlează oportunitatea și legalitatea 

utilizării mijloacelor financiare ale Asociației”. 

Potrivit pct. 4.22 din Statutul ANPCI, ”Rezultatele controlului Comisiei de cenzori sunt 

prezentate sub formă de dare de seamă Consiliului de Administrare și Adunării Generale”. 

Potrivit Procesului-Verbal din 20.10.2020 a fost prezentat Raportul Comisiei de Cenzori a 

Asociației Obștești ”Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale” (ANPCI) ce a fost 

aprobat în ședința Adunării Generale extraordinare din 26.11.2019, care nu este bazat pe controlul 

acestuia și nici nu conține informațiile prevăzute de pct. 4.18 din Statutul ANPCI. 
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Neconformitate: 

Încălcarea prevederilor pct. 4.18 din Statutul ANPCI – Comisia de cenzori nu a efectuat 

controlul activității economico-financiară a ANPCI. 

 

 

2. Verificarea contractelor de gestiune și a repertoriului gestionat 

Reieșind din prevederile art. 49 alin. (1) al Legii nr. 139/2010, organizația de gestiune 

colectivă își „exercită atribuțiile în numele titularilor de drepturi pe care îi reprezintă și în limitele 

împuternicirilor acordate de aceștia”.  

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

titularilor dreptului de autor și ai drepturilor conexe, următoarele obligații:  

“a) să utilizeze remunerația acumulată exclusiv pentru repartizarea și plata ei titularilor 

dreptului de autor și ai drepturilor conexe. Totuși, organizația are dreptul să rețină din remunerația 

acumulată cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, precum și sumele destinate unor 

fonduri speciale create de organizație, cu condiția că întemeierea acestora a fost autorizată fie de 

titularii de drepturi, fie, în cazul titularilor de drepturi străini, de organizația de gestiune colectivă care 

îi reprezintă;  

b) să repartizeze, după deducerea sumelor menționate la lit. a), remunerația acumulată și să 

efectueze plăți regulate, proporțional cu valorificarea reală a operelor și/sau a obiectelor drepturilor 

conexe;  

c) să prezinte titularilor dreptului de autor și ai drepturilor conexe, concomitent cu plata 

remunerației, dări de seamă cu privire la valorificarea drepturilor lor.” 

 

2.1. Contracte de gestiune 

Comisiei de control i-au fost prezentate Lista membrilor ANPCI, 197 membri (la 01.01.2019), 

Lista persoanelor plecate de la ANPCI în număr de 33 de persoane, precum și cererea dlui Yan 

Raiburg din 18.04.2019 prin care își retrage drepturile din gestiunea ANPCI, toate aceste acte fiind 

consemnate în Procesul-verbal al Comisiei de control din 20.10.2020. 

Conform datelor din Raportul anual de transparență, la data de 31.12.2019 ANPCI avea 164 

de membri, dintre care: 46 autori, 148 interpreţi, 30 producători. 

ANPCI a prezentat Comisiei de control, prin cererea ANPCI nr. 05/10/C-20 din 28.10.2020, 

Lista Acordurilor Bilaterale cu organizațiile cu care ANPCI are încheiate contracte valabile la data 

de 06.12.2019, 19 dintre care încheiate pe parcursul anului 2019, anexând în copii, prima și ultima 

filă ale acestora, refuzând să le prezinte integral. Astfel, potrivit listei prezentate, ANPCI reprezenta 

la 06.12.2019 următoarele organizații de gestiune colectivă similare din străinătate/asociații/agenții: 

1. Agreement for mutual representation concerning the rights of mechanical reproduction 

Azerbaijan Authors Society, March 2015; 
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2.  Agreement of Reciprocal Representation Visual Arts AAS; 

3.  Agreement for Mutual Representation Concerning the Rights of Public Performances; 

Azerbaijan Authors Society 25.04.2015; 

4.  AMENDMENT Public Association "Azerbaijan Authors Society" AAS 17.03.2015; 

5.  Bilateral Agreement "Azerbaijan Authors Society" AAS 01.03.2015; 

6.  Contract of Reciprocal Representation Audio-visual Rights AAS; 

7.  Contract of reciprocal Representation Concerning "Grand Rights" Azerbaijan 

Authors Society "AAS" 17.03.2015; 

8. Contract of reciprocal Representation Dramatic Rights Azerbaijan Authors Society 

march 2015; 

9. Contract of Reciprocal Representation Literary Rights Azerbaijan Authors Society 

march 2015; 

10. Georgian Copyright Association-Collective Management Organization of 

exploitation rights GCA november 2015; 

11.  Reciprocal Contract between the Society Bildupphovsrat I sverige Hornsgatan, SWEDEN 

06.11.2015; 

12. Reciprocal Representation Agreement Concerning the Rights of Performers, ITSRIGHT, ITALY; 

13. Reciprocal Representation Agreement Concerning the Rights of Independent Producers of 

Phonograms, ITSRIGHT, ITALY; 

14. Bilateral Agreement between collecting societies of the related rights №15 A01-01 Azerbaidjan; 

15. Bilateral agreement on the mutual representation of copyright holders in the contracted territory 

КОУПИ-ANPCI 2015 (Kazahstan); 

16. Bilateral agreement on the mutual representation of the interests of phonogram producers in the 

contracted territory BOИC (Rusia)-ANPCI 04.10.2012; 

17. Bilateral agreement on mutual representation of performers' interests in contracted territory 

BOИC (Rusia)-ANPCI 04.10.2012; 

18. Bilateral agreement between collective rights management organizations "Related rights and 

other rights related to the organization" АМАНАТ Kazahstan; 

19. Bilateral agreement on mutual representation of performers' interests in contracted territory 

КОУПИ-ANPCI; 

20. Agreement on Mutual Representation of Interests "Ukrainian League of Copyright and Related" 

УЛАСП nr.902, 03.01.2019; 

21. Agreement on Mutual Representation of the Interests of the Public Association "Authors Society 

of Azerbaijan" SAA March 2015; 

22. Agreement on the transmission of powers to manage the rights of the holder "Starmedia AV Lab 

LLP" (Anglia) - ANPCI October 14, 2014; 

23. Agreement No. 1 on the Representation of Interests with the State Enterprise "National Center 
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of Intellectual Property" Republic of Belarus 27.02.2015; 

24. Reciprocal representantion Agreement ANPCI and "C.N.R. CYPRUS NEIGHBOURING 

RICHTS MANAGEMENT" LTD, CYPRUS; 

25. Bilateral Agreement Indian Singers' Rights Association (ISRA), India; 

26. „Uniunea Națională a Artiștilor din România” (UNART), România); 

27. Bilateral Agreement on rights of Phonogram Producers between GERA, GEORGIA and ANPCI; 

28. Bilateral Agreement on rights of Performers between GERA, GEORGIA and ANPCI; 

29. Лицензионный Договор «о предоставлении права на использование объектов авторского 

и смежных прав», ООО «Музыкальный Лейбл «БЛЭК СТАР»» RUSIA -ANPCI; 

30. Лицензионный Договор «о предоставлении права на использование объектов авторского 

и смежных прав», ООО «Мэйк ит Мьюзик» RUSIA - ANPCI; 

31. Bilateral Agreement Between ANPCI and CPRA/GEIDANKYO/, JAPAN; 

32. Лицензионный Договор ООО «Издательство Монолит», RUSIA -ANPCI;  

33. Лицензионный Договор ООО «Национальное Музыкальное Издательство» (НМИ), 

RUSIA - ANPCI; 

34. Лицензионный Договор ООО «Первое Музыкальное Издательство» (ПМИ), RUSIA - 

ANPCI; 

35. Договор /О взаимном представительстве интересов/, «Российское Авторское Общество» 

(РАО), RUSIA - ANPCI; 

36. Bilateral Agreement of Phonogram Producers «RDS - RECORD'S», RUSIA - ANPCI; 

37. Bilateral Agreement of Performers «RDS-RECORD'S» RUSIA - ANPCI; 

38. Двустороннее Соглашение ANPCI-KA3AK, Казахстан; 

39. Договор ANPCI - Авторское Агенство «Честная Myзыка» (Ucraina); 

40. Договор о взаимном представительстве интересов ANPCI - «AБЫPOЙ» 

(KAZAHSTAN); 

41. Договор nr.1/10-19 от 03.10.2019, О взаимном представительстве интересов ANPCI - 

«ARMAUTOR» (Armenia); 

42. Acord General, privind colaborarea în domeniul protejării dreptului de autor şi conexe din 

02.09.2019, ANPCI - «Uniunea Societăților Tehnico-ştiinţifice din Moldova» (USTŞM); 

43. Contract Bilateral privind drepturile Artiștilor interpreți sau/si Executanți între CREDIDAM 

(ROMÂNIA) şi ANPCI; 

44. Agreement on Mutual Representation of Interests "Ukrainian League of Copyright 

and Related" УЛАСП nr.209, 02.09.2019; 

45. Acord ANPCI - «DEKART» din 02.09.2013, privind crearea sistemului automatizat pentru 

monitorizarea pieții mediatice a Republicii Moldova - AUDIORAMA; 

46. Acordul nr.5 ANPCI - EAKOP privind transmiterea Sistemului «HIPERGRAF». 
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Originalele acordurilor/contractelor au fost puse la dispoziția Comisiei de control, la sediul 

ANPCI, care au fost vizualizate în prezența reprezentantului ANPCI. Comisia de control a vizualizat 

aleatoriu, în original următoarele acorduri/contracte de colaborare, semnate de ANPCI, valabile la 

31.12.2019: 

- Bilateral Agreement Between ANPCI and CPRA/GEIDANKYO/, JAPAN semnat la 

21.11.2019 de ANPCI și la 10.01.2020 de CPRA (include  clauza privind prelungirea anuală automată 

a valabilității); 

- Contract Bilateral privind drepturile Artiștilor interpreți sau/si Executanți între 

CREDIDAM (ROMÂNIA) și ANPCI din 15.06.2020 (în vigoare pînă la 31.12.2023, conform art. 

13, cu clauza prelungirii automate pentru 12 luni);  

- Лицензионный Договор ООО «Национальное Музыкальное Издательство» (НМИ), 

RUSIA – ANPCI din 01.09.2019, valabil pînă la 31.12.2021. Conform pct. 8.1 al contractului, 

termenul de valabilitate poate fi prelungit conform acordului scris al părților; 

- Лицензионный Договор ООО «Первое Музыкальное Издательство» (ПМИ), RUSIA 

– ANPCI din 01.09.2019 valabil pînă la 31.12.2021. Conform pct. 8.2 al contractului, termenul de 

valabilitate poate fi modificat sau încetat conform acordului scris al părților; 

- Договор ANPCI - Авторское Агентство «Честная Myзыка» (Ucraina) încheiat la  

02.02.2020, valabil din 01.01.2020 pîna la 31.12.2020. Potrivit pct. 9.1, contractul este încheiat pe 

termen nelimitat; 

- Лицензионный Договор «о предоставлении права на использование объектов 

авторского и смежных прав», ООО «Музыкальный Лейбл «БЛЭК СТАР» RUSIA –ANPCI din 

05.11.2019. Potrivit pct. 5.1, contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pînă 

la executarea integrală a obligațiilor contractuale; 

- Bilateral Agreement Indian Singers'Rights Association (ISRA), India din 02.12.2019. 

Termenul de valabilitate - 5 ani de la data semnării, conform art.15. 

 

Potrivit procesului-verbal al Comisiei de control din 20.10.2020, a fost prezentat Contractul 

nr. A/C3 cu privire la transmiterea în administrarea pe principii colective a drepturilor patrimoniale 

de autor și conexe din 01.09.2017 încheiat între AN ”COPYRIGHT” și ANPCI, dar și Notificarea 

privind declararea rezoluțiunii Contractului nr. A/C3 din 01.09.2020. 

De asemenea, potrivit cererii nr. 13/11/C-20 din 23.11.2020 cu privire la aderarea ANPCI la 

organizaţiile internaţionale, ANPCI a informat Comisia de control despre faptul că „la data de 

12.04.2019 de către Asambleea Generală a fost acceptată cererea ANPCI de aderare la Confederaţia 

Euroasiatică a Asociaţiilor Titularilor de Drepturi „Confederation of Rightholders Societies of 

Europe and Asia (CRSEA), care este admisă ca membru asociat al Asociaţiei CISAC şi admisă ca 

Observator la WIPO”, anexînd copiile scrisorilor CRSEA din 15.04.2019, CISAC din 11.06.2018, 

WIPO din 23.10.2018. 
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Neconformitate: 

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

potrivit cărora „în cadrul controalelor efectuate de AGEPI, organizația de gestiune colectivă 

controlată este obligată să pună la dispoziția AGEPI orice documente și informații solicitate și 

să prezinte copii de pe acestea, dacă sînt solicitate”, ANPCI a refuzat de a prezenta copii de pe 

contractele/acordurile solicitate de Comisia de control,  prezentând prima și ultimă filă. 

 

2.2. Repertoriul gestionat 

De menționat că repertoriul gestionat de către ANPCI a fost pus la dispoziția Comisiei de 

control  în format electronic, fapt consemnat conform Procesului-verbal al Comisiei de control din 

20.10.2020. 

Potrivit Raportului anual de transparență, ANPCI menţionează că la sfârșitul anului deținea 

în gestiune 3388 piese autohtone confirmate urmare a înregistrării repetate, iar repertoriul extern 

indicând “sute de mii de titulari cu milioane de obiecte ale drepturilor de autor si conexe”. 

După examinarea informației prezentate în format electronic, Comisia de control a constatat 

că ANPCI deține 1894 de obiecte ale dreptului de autor și conexe autohtone în gestiune. 

Potrivit Raportului anual de transparență al ANPCI pentru perioada de referință, modalitatea 

de evidență și procedurile de actualizare a repertoriului sunt realizate atât scriptic, cu semnătura 

titularului de drepturi, cât și în format electronic, controlat de managerii ANPCI.  

Cu referire la repertoriul extern, acesta este transmis de către organizația străină și se 

actualizează la solicitarea acesteia. 
 

 Neconformități:  

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

a repertoriului în regim online prin intermediul paginii web;  

2. Necorespunderea informației cu privire la repertoriul gestionat din Raportul anual 

de transparență și informația în format electronic. 

 

 

3. Verificarea respectării obligațiilor de transparență 

Conform prevederilor pct. 2.1 din Statutul ANPCI, „Asociația se constituie și își desfășoară 

activitatea în baza principiului libertății de asociere, egalității, publicității și transparenței [...]”. 

Potrivit pct. 2.5 din Statutul ANPCI, ”Activitatea asociației are un caracter transparent, 

informația cu privire la actele de constituire și programatice este accesibilă tuturor. Tuturor 

persoanelor fizice și juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate și financiar al 

Asociației”.  
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În conformitate cu pct. 7.4 din Statutul ANPCI ”Darea de seamă financiară se păstrează în 

Asociație, este accesibilă tuturor și, după posibilități, se publică în presă”. 

Potrivit pct. 7.5 din Statutul ANPCI ”Tuturor persoanelor fizice și juridice se garantează 

accesul liber către parametrii financiari ai Asociației”. 

Ținând cont că pagina web reprezintă o cale eficientă de punere în aplicare a principiului 

transparenței, Comisia a constatat că la data de 08.12.2019, pe pagina web a ANPCI - www.anpci.md, 

pot fi accesate următoarele informații privind activitatea organizației: 

- Organizațiile; 

- Tarifele. Formula calculării tarifelor remunerațiilor de autor, cluburi, discoteci, karaoke, 

cabarete, restaurante, săli de festivități, cafenele, baruri, cafenele /baruri muzicale în municipiul 

Chișinău; 

- Statutul ANPCI; 

- Organele de conducere ANPCI; 

- Noutăți/articole;  

- Informații. 

Comisia de control a constatat lipsa plasării rapoartelor de activitate și financiare ale 

Asociației dar și a dării de seamă a Președintelui, contrar prevederilor pct. 2.1, pct. 2.5 pct. 7.4. și pct. 

7.5 din Statutul ANPCI. De asemenea, Statutul plasat pe pagina web a ANPCI în formă scanată, nu 

este lizibil. 

 În cadrul controlului, prin cererea ANPCI nr. 14/11/C-20 din 23.11.2020 cu privire la 

anexarea actelor ANPCI a fost prezentat Raportul anual de transparență al ANPCI pentru perioada 

15.02.2019 - 06.12.2019, fără să fie aprobat de către Consiliul de administrare al ANPCI și Adunarea 

Generală a ANPCI, contrar prevederilor pct. 4.12 din Statut. Potrivit explicaţiilor din cererea sus-

menţionată, ANPCI a menţionat că „numai după obţinerea rapoartelor de la utilizatori şi achitarea 

remuneraţiei de autor şi conexe către Copyright, ANPCI poate finaliza Raportul anual de transparenţă 

pentru anul 2019 şi prezenta un raport integral complet.”  

 

Neconformități: 

1. Raportul anual de transparență al ANPCI pentru perioada 15.02.2019 - 06.12.2019, 

nu a fost aprobat de către Consiliul de administrare al ANPCI și de Adunarea Generală contrar 

prevederilor pct. 4.12 din Statut.  

2.  Nerespectarea obligațiilor de transparentă, contrar prevederilor pct. 2.1, pct. 2.5, 

pct. 7.4 și pct. 7.5 din Statutul ANPCI, precum și pct. 36 lit. i) din Instrucțiune. 
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4. Verificarea activității de colectare, repartizare și plată a remunerației  

Analiza activității ANPCI cu privire la colectarea, repartizarea și plata remunerației în 

perioada 15.02.2019-06.12.2019 a fost efectuată în baza următoarelor documente: 

- Raportul anual de transparență al ANPCI pentru perioada 15.02.2019 - 06.12.2019; 

- Statutul ANPCI; 

- Raportul Comisiei de cenzori ANPCI  pentru anul 2019; 

- Extras din jurnal-order pe contul 211 a ANPCI pentru perioada 15.02.2019 - 06.12.2019;  

- Extras din jurnal-order pe contul 241 a ANPCI pentru perioada 15.02.2019  - 06.12.2019; 

- Extras din jurnal-order pe contul 242 a ANPCI pentru perioada 15.02.2019 - 06.12.2019; 

- Extras din jurnal-order pe contul  713 a ANPCI pentru perioada  15.02.2019 - 06.12.2019; 

- Extras din jurnal-order pe contul  714 a ANPCI pentru perioada  15.02.2019 - 06.12.2019;  

- Balanța de verificare a ANPCI pentru perioada 15.02.2019 - 06.12.2019; 

- Regulamentul cu privire la Politica de contabilitate a Asociației Naționale pentru 

Protecția Creației Intelectuale (ANPCI); 

- Regulamentul privind reținerea comisionului de administrare; 

- Regulamentul privind distribuirea remunerației de autor; 

- Regulamentul privind stabilirea tarifelor pentru valorificarea drepturilor de autor și 

conexe;  

- Politicile contabile pe anul 2019;  

- Facturile privind remunerația de autor încasată de la AO Asociația Națională 

”COPYRIGHT”, ordinele de plată și deconturile de avans pentru anul 2019. 

Comisia de control menționează că n-au fost prezentate următoarele rapoarte: 

- Situațiile financiare ale ANPCI pentru anul 2019; 

- Situația fluxurilor de numerar pentru perioada  15.02.2019-06.12.2019; 

- Raportul privind cheltuielile AN ”COPYRIGHT” pentru perioada 15.02.2019 -

06.12.2019. 

 

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 remunerația pentru valorificarea operelor sau a 

obiectelor drepturilor conexe stipulată în licențele eliberate, repartizează remunerația acumulată, o 

achită la timp și, pe cât este posibil, echitabil și proporțional cu valoarea și valorificarea reală a 

operelor și obiectelor drepturilor conexe corespunzătoare”. 

Potrivit prevederilor pct. 4.16 din Statutul ANPCI, ”[...] Președintele eliberează licențe către 

beneficiari privind valorificarea creațiilor din repertoriul Asociației, cât și licențe în privința cărora 

gestiunea colectivă este potrivit legii obligatorie [...]”. 
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Potrivit declarațiilor președintelui ANPCI, Iurie Gheorghiță, consemnate în Procesul-verbal 

al Comisiei de control din 20.10.2020, ANPCI nu a eliberat licențe pentru anul 2019. 

 

4.2. Activitatea de colectare 

La data de 01.09.2017 a fost încheiat contractul nr. A/C3 prin care ANPCI transmite în 

administrare pe principii colective AN ”COPYRIGHT” drepturile patrimoniale de autor și conexe a 

membrilor săi, cât și cataloagele tuturor organizațiilor de gestiune colectivă similare din străinătate 

sau editurilor muzicale ce le avea în administrare, enumerate conform pct. 1.1.5 din contractul 

respectiv. Comisia de control menționează că pe parcursul perioadei 15.02.2019-06.12.2019, conform 

informației din Extrasul din jurnal-order pe contul 242 a ANPCI pentru perioada 15.02.2019-

06.12.2019,  suma remunerației încasate a constituit 1 061 096,00 lei: 293 000,00 lei încasați de la 

AN ”COPYRIGHT” și 768 096,00 lei de la RAO Rusia.  

Totodată, potrivit informațiilor prezentate în cadrul controlului de către AN ”COPYRIGHT”, 

achitarea către ANPCI a remunerației de autor în anul 2019 a constituit 523 000,00 lei. Remunerația 

în sumă de 230 000,00 lei a fost efectuată în numerar de către directorul AN ”COPYRIGHT”, pentru 

care au fost emise facturi, conform informației din tabel: 

 

Ordinul de plată 

AN ”COPYRIGHT Factura emisă  de  ANPCI Suma, lei  Plata 

1 21.01.2019 WI7561701 18.01.2019 80000 numerar 

2 21.01.2019 WI7561712 21.01.2019 60000 numerar 

3 22.01.2019 WI7561713 22.01.2019 90000 numerar 

        230000   

 

Din cele menționate mai sus rezultă, că suma remunerației încasate în perioada 01.01-

06.12.2019 de către ANPCI constituie 1 291 096,00 lei. 

Potrivit pct. 3.1. din Raportul anual de transparență, ANPCI declară că la 15.02.2019 suma 

nerepartizată constituia 0,00 lei, iar la data de 06.12.2019 se menționează că ar fi 233 000,00 lei, însă 

menționează la pct. 3.3. din Raportul anual de transparență că ar fi colectat 0,00 lei în anul pentru 

care se face raportarea. 

Totodată, ANPCI declară potrivit celor consemnate în Procesul-verbal al Comisiei de control 

din 20.10.2020, că nu a încasat/colectat sume direct de la utilizatori în perioada supusă controlului, 

menționând că toată atribuția dată fiind delegată AN ”COPYRIGHT” potrivit contractului menționat 

mai sus. 

Ținând cont de facturile fiscale și ordinele de plată prezentate în prima zi de control și 

consemnate în Procesul-verbal al Comisiei de control din 20.10.2020, AN ”COPYRIGHT” a 

transferat pe conturile ANPCI suma totală de 523 000,00 lei ceea ce nu corespunde cu pct. 3.3. din 

Raportul anual de transparență. 
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Neconformități:  

1. Neconcordanța sumelor menționate în pct. 3.1 și 3.3 din Raportul anual de 

transparență a ANPCI pentru perioada 15.02.2019 - 06.12.2019. 

2. Neconcordanța sumelor menționate la pct. 3.3 din Raportul anual de transparență 

a ANPCI pentru perioada 15.02.2019 - 06.12.2019 și suma totală transferată de AN 

”COPYRIGHT” potrivit facturilor fiscale și a ordinelor de plată. 

 

 

4.3. Activitatea de repartizare și plată 

Potrivit procesului-verbal al Comisiei de control din 12.11.2020, președintele ANPCI a 

menționat că în perioada 15.02.2019 - 06.12.2019, toată monitorizarea, distribuirea și repartizarea a 

fost efectuată de AN „COPYRIGHT” în temeiul Contractului A/C3 din 01.09.2017. 

În conformitate cu pct. 4.1.4. din Contractul A/C3 din 01.09.2017, ”ANPCI este obligat să 

repartizeze și să achite titularilor remunerația, acumulată și primită de la AN ”COPYRIGHT”, după 

reținerea comisionului stabilit de Părți.”. 

În lipsa unui raport de monitorizare a valorificării reale a operelor sau obiectelor drepturilor 

conexe, potrivit dispozițiilor de plată prezentate de ANPCI, consemnate în Procesul-verbal al 

Comisiei de control din 20.10.2020, au fost efectuate următoarele plăți: 

-remunerația de autor către 11 (unsprezece) persoane fizice în sumă totală de 129 017,00 lei; 

-ajutor material  5% din Fond în sumă de 17 000,00 lei către 2 persoane fizice; 

- 17 000,00 lei pe data de 09.12.2019, conform dispozițiilor de plată a fost efectuată către 7 

persoane fizice destinația plății nefiind indicată. 

Potrivit pct. 3.1. din Raportul anual de transparență, ANPCI la data de 06.12.2019 deținea 

233 000,00 lei cu titlu de remunerație nerepartizată. 

Informația cu privire la sumele repartizate și plătite în perioada 15.02.2019 - 06.12.2019 se 

prezintă în Tabelul nr. 2.  

Tabelul nr.  2 

Sume repartizate și plătite în perioada 15.02.2019 - 06.12.2019 

 

Sumă repartizată în perioada  

15.02.2019-06.12.2019 

Suma plătită în perioada  

15.02.2019-06.12.2019 

 

0,00 lei 

 

129 017,00 lei  
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Potrivit art. 49 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 139/2010, organizația de gestiune 

colectivă  repartizează remunerația acumulată, o achită la timp și, pe cît este posibil, echitabil și 

proporțional cu valoarea și valorificarea reală a operelor și obiectelor drepturilor conexe 

corespunzătoare. 

 

Neconformități:  

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

nerealizarea atribuției de repartizare a remunerației acumulate,  achitarea la timp și, pe cît este 

posibil, echitabil și proporțional cu valoarea și valorificarea reală a operelor și obiectelor 

drepturilor conexe corespunzătoare; 

2. Declarațiile președintelui ANPCI, consemnate în Procesul-verbal din 12.11.2020 

al Comisiei de control, cu privire la repartizarea remunerației, nu corespund clauzei 4.1.4. din 

Contractul A/C 3 din 01.09.2017. 

 

 

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, organizația de 

gestiune colectivă „are dreptul să rețină din remunerația acumulată cheltuielile efective aferente 

gestionării drepturilor, precum și sumele destinate unor fonduri speciale create de organizație, cu 

condiția că întemeierea acestora a fost autorizată fie de titularii de drepturi, fie, în cazul titularilor de 

drepturi străini, de organizația de gestiune colectivă care îi reprezintă”. 

Comisia de control menționează că potrivit Regulamentului privind reținerea comisionului de 

administrare, aprobat prin Hotărârea Consiliului ANPCI din 10.09.2013, organizația reține din suma 

totală de gestionare a drepturilor de autor 35% pentru cheltuielile necesare activității ANPCI și 5% 

pentru un fond social de susținere a membrilor asociației. 

 Potrivit pct. 3.7. din Raportul anual de transparență, ANPCI declară că cheltuielile de 

funcționare au constituit suma de 286 000,00 lei, destinate achitării salariilor în sumă de 38 090,40 

lei, comisioanelor bancare în sumă de 13 018,57 lei, arendei în sumă de 80 000,00 lei și altor cheltuieli 

în sumă de 154 891,03 lei.  

 Menționăm că conform Extrasului din jurnal-order pe contul  713,  Extrasului din jurnal-order 

pe contul 714 și Balanței de verificare a ANPCI pentru perioada 15.02.2019-06.12.2019, suma 

cheltuielilor calculate constituie 286 347,59 lei. 

Pentru confirmarea sumelor date, reprezentantul ANPCI a prezentat deconturi de avans în 

sumă de 142 354,30 lei, din care 65127,99 lei sunt cheltuieli pentru deplasare, iar 77 263,31 lei ca 

fiind atribuite altor cheltuieli: cheltuieli de reprezentare, reparație auto, benzină, servicii poștale, 

arenda sălii, servicii de telefon, rechizite de birou, traduceri.  
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Contractul de locațiune nr. NGO2 din 01.01.2020 încheiat în viitor, în sumă totală de 

30 000,00 lei, pentru anul care nu se supune controlului, nu justifică cele 80 000,00 lei pentru arendă. 

Din actele prezentate de ANPCI pe parcursul perioadei de control nu se regăsesc Statele de 

personal pentru perioada supusă controlului pentru justificarea sumei indicate la salarii în Raportul 

anual de transparență al ANPCI (pct. 3.7.). 

Din insuficiența actelor  prezentate în control, Comisia a fost în imposibilitatea de a stabili 

comisionul de administrare reținut de către ANPCI, aprobat prin Hotărârea Consiliului ANPCI din 

10.09.2013. 

 

Neconformități:  

1. Nu au fost prezentate suficiente acte pentru justificarea tuturor cheltuielilor efective  

gestionării drepturilor suportate de ANPCI pentru perioada supusă controlului;  

2. Necorespunderea sumelor prezentate conform pct. 3.7. din Raportul anual de 

transparență cu sumele din Extrasele din jurnal-order pe conturile 713 și 714; 

3. Nu au fost prezentate acte/informații despre suma disponibilă pe conturile ANPCI. 

 

Astfel, în rezultatul efectuării controlului privind activitatea ANPCI desfășurată în 

perioada 15.02.2019 - 06.12.2019, Comisia de control a identificat următoarele neconformități: 

1)  Neimplementarea recomandărilor Comisiei de control potrivit Actului de control nr. 21 

din 04.07.2019, și anume: 

a) Creșterea gradului de transparență a OGC prin plasarea și actualizarea informației pe pagina 

web a ANPCI cu privire la:  

- Raportul anual de transparență; 

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

- creațiile pentru care nu este identificat titularul de drepturi.  

b) Prezentarea către titularii de drepturi, concomitent cu plata remunerației, a dărilor de seamă 

cu privire la valorificarea drepturilor lor, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (3) lit. c) din 

Legea nr. 139/2010. 

c) Crearea posibilității tehnice pentru membrii ANPCI de a-și declara repertoriul în regim 

online prin intermediul paginii web. 

d) Achitarea titularilor de drepturi a remunerației neplătite. 

2) Încălcarea prevederilor pct. 4.5 din Statutul ANPCI – neconvocarea Adunării Generale 

ordinare de cel puțin o dată pe an;  

3) Încălcarea prevederilor pct. 4.5 din Statutul ANPCI – necomunicarea fiecărui membru în parte 

despre convocarea Adunării Generale;  

4) Îngrădirea drepturilor membrilor ANPCI, prevăzute de pct. 5.4 din Statutul ANPCI de a 

participa la activitatea Asociației, de a alege și de a fi ales în orice funcție eligibilă a Asociației. 
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5) Încălcarea prevederilor pct. 7.1. și pct. 7.2 din Statutul ANPCI – președintele nu a întocmit 

darea de seamă; 

6) Încălcarea prevederilor pct. 7.3 din Statutul ANPCI – darea de seamă a Președintelui nu a fost 

adusă la cunoștința membrilor în cadrul ședinței Adunării Generale. 

7) Încălcarea prevederilor pct. 4.18 din Statutul ANPCI – Comisia de cenzori nu a efectuat 

controlul activității economico-financiară a ANPCI. 

8) Contrar prevederilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 139/2010 și pct. 9 din Instrucțiune, potrivit 

cărora „în cadrul controalelor efectuate de AGEPI, organizația de gestiune colectivă 

controlată este obligată să pună la dispoziția AGEPI orice documente și informații solicitate 

și să prezinte copii de pe acestea, dacă sînt solicitate”, ANPCI a refuzat de a prezenta copii de 

pe contractele/acordurile solicitate de Comisia de control,  prezentând prima și ultimă filă. 

9) Nu este creat un mecanism, disponibil tuturor titularilor de drepturi, de declarare a 

repertoriului în regim online prin intermediul paginii web. 

10)  Necorespunderea informației cu privire la repertoriu din Raportul anual de transparență și 

informația în format electronic. 

11)  Raportul anual de transparență al ANPCI pentru perioada 15.02.2019 - 06.12.2019, nu a fost 

aprobat de către Consiliul de administrare al ANPCI și de Adunarea Generală contrar 

prevederilor pct. 4.12 din Statut. 

12)  Nerespectarea obligațiilor de transparentă, contrar  prevederilor pct. 2.1, pct. 2.5, pct. 7.4. și 

pct. 7.5 din Statutul ANPCI, precum și pct. 36 lit. i) din Instrucțiune. 

13)  Neconcordanța sumelor menționate în pct. 3.1. și 3.3. din Raportul anual de transparență a 

ANPCI pentru perioada 15.02.2019 - 06.12.2019. 

14)  Neconcordanța sumelor menționate la pct. 3.3. din Raportul anual de transparență a ANPCI 

pentru perioada 15.02.2019 - 06.12.2019 și suma totală transferată de AN ”COPYRIGHT” 

potrivit facturilor fiscale și a ordinelor de plată. 

15)  Încălcarea prevederilor art. 49 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 139/2010 prin nerealizarea 

atribuției de  repartizare a remunerației acumulate, achitarea la timp și, pe cît este posibil, 

echitabil și proporțional cu valoarea și valorificarea reală a operelor și obiectelor drepturilor 

conexe corespunzătoare; 

16)  Declarațiile președintelui ANPCI, consemnate în Procesul-verbal din 12.11.2020 al Comisiei 

de control, cu privire la repartizarea remunerației, nu corespund clauzei 4.1.4. din Contractul 

A/C 3 din 01.09.2017. 

17)  Nu au fost prezentate suficiente acte pentru justificarea tuturor cheltuielilor efective  

gestionării drepturilor suportate de ANPCI pentru perioada supusă controlului;  

18)  Necorespunderea sumelor prezentate conform pct. 3.7. din Raportul anual de transparență cu 

sumele din Extrasele din jurnal-order pe conturile 713 și 714; 

19)  Nu au fost prezentate acte/informații despre suma disponibilă pe conturile ANPCI. 
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În rezultatul celor menționate mai sus, Comisia de control înaintează ANPCI următoarele 

recomandări, implementarea cărora va aduce activitatea organizației în concordanță cu legislația în 

vigoare: 

1. Cooperarea cu AGEPI, inclusiv prin punerea la dispoziție a oricăror documente și 

informații necesare pentru buna desfășurare a controlului în vederea corespunderii activității acesteia 

cu prevederile Legii nr. 139/2010 și alte acte normative; 

2. Respectarea prevederilor statutare, Legii nr. 139/2010, DIRECTIVEI 2014/26/UE a 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind gestiunea 

colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi acordarea de licenţe multiteritoriale pentru 

drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piaţă”; 

3. Creșterea gradului de transparență a OGC prin plasarea și actualizarea informației pe 

pagina web a ANPCI cu privire la: 

- Raportul anual de transparență; 

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

- creațiile pentru care nu este identificat titularul de drepturi. 

4. Completarea și prezentarea Raportului anual de transparență conform formatului și 

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

acestuia de Consiliul de administrare și de Adunarea Generală. 

5. Prezentarea către titularii de drepturi, concomitent cu plata remunerației, a dărilor de 

seamă cu privire la valorificarea drepturilor lor, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (3) lit. c) 

din Legea nr. 139/2010. 

6. Crearea posibilității tehnice pentru membrii ANPCI de a-și declara repertoriul în regim 

online prin intermediul paginii web;  

7. Achitarea titularilor de drepturi a remunerației neplătite.  

 

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

atenționează organizația de gestiune colectivă în privința neregulilor constatate, acordându-i 

un termen rezonabil pentru a aduce activitatea sa în concordanță cu legislația în vigoare.  

 

Astfel, Comisia de control atenționează ANPCI în privința neregulilor constatate, reieșind 

din: 

1. Nerespectarea obligației stabilite la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 139/2010, potrivit căreia 

„în cadrul controalelor efectuate de AGEPI, organizația de gestiune colectivă controlată este obligată 

să pună la dispoziția AGEPI orice documente și informații solicitate și să prezinte copii de pe acestea, 

dacă sînt solicitate”, prin refuzul ANPCI de a prezenta documente privind activitatea ANPCI;  
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2. Încălcarea prevederilor art. 49 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 139/2010 prin nerealizarea 

atribuției de  repartizare a remunerației acumulate,  achitarea la timp și, pe cît este posibil, echitabil 

și proporțional cu valoarea și valorificarea reală a operelor și obiectelor drepturilor conexe 

corespunzătoare; 

3. Achitarea remunerației în lipsa rapoartelor de valorificare a obiectelor dreptului de autor și 

drepturilor conexe; 

4. Lipsa acțiunilor întreprinse în vederea notificării titularilor de drepturi care nu și-au 

revendicat remunerația.  

 

 

În rezultatul analizei obiectelor supuse examinării în limita competenței 

și informațiilor/documentelor puse la dispoziție în cadrul controlului, propuneri în materia fiscală nu 

s-au identificat. 

 

 

 

Membrii Comisiei de control:               Reprezentanții ANPCI 

 

Rodica POPESCU                 __________   

Patricia BONDARESCO  __________                _______________ _________ 

Eugeniu RUSU   __________               ________________ _________ 

Veaceslav ONIȘORU  __________ 

Tatiana CERTAN   __________ 

Florin MIHAILOV      __________ 

Aliona BIHOVSCAIA __________ 

mailto:office@agepi.gov.md

