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2. Amllt1CnOJlH8HliIR AaHHoro npIt1Kaa8 rn "VamServlnform"
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I

I
nPMKA3
o BHeceH1II1II 1113MeHeHIIIit B npIIIKa3 N2 346-0 OT
24.12.2009 ,,06 )'TBep>KAeHIIIIII TeXHlII'leCKIIIX npaBllln
o nopSlAKe ne'laTIII, IIIcnonb30saHIIISI III 3anonHeHIIISI
TaMO)l{eHHoit AeKnapal.\lIIl11"

Anfl o6eCne'-leHVl51 BblnOJlHeHVlfI nOCTaHOBJleHLo15l.npasVl- BHeceT Heo6xOAItIMbie AonOJlHeHVlfI VIV13MeHeHIt1f1B ~Hq,opMa-

TenbCTBa "OTHOClt1TeJlbHO 3JleKTpOHHbIX npou,€AYP TaMO)f(eHHoro lJ,1II0HHYIOCViCTeMY "AsycudaWorld".
oepopMlleHVlfI Toaapoa" NQ 904 DT 13.11.2013 r. npV1KA3bIBAIO: 3. lo1cnOJlHeHit1€ AaHHOro npVlKaa8 B03I1Q)l(V1Tb Ha PYKOBO-

1. AOnOJlHVlTb npVlJlO:>KeHVle N!! 8 K npVlKaay TaMo)l(8HHoi71 )J,V1Tenetil TaMO)KeHHbIX 61Opo c yae)J,oMlleH\IleM TaMQ)f(eHHbIX

CJ1)')K6bl ,,05 yrsep)KAeHVlItl TeXHVI'-IeCK\t1X npaSlilJl o nopfI)J,Ke 6poKepoB VI )J,eKIlapaHTOB DT co6CTBeHHoro V1MeHIr1 o
nel.Jan" V1CnOJlb30aaHVlfI VI aanOJlHeHIi1f1 TaMo)l(eHHo£1 ,c,eK/la- n0J10)KeH\.151XHaCT051w,ero nplilKa3a.
pau,lItlil" N2 346-0 OT 24.12.2009 co cneAYIOw,liIMIiI nYHKTaMliI: 4, KOHTponb 3a liIcnOJlHeH1iI8M HacTORw,ero npliIKaaa

B03nO:>t<liITbHa ynpaBJl€Hlt18 It1HepopMau,1t10HHbIXT8XHOJlOrlt1C;.
5, AaHHblC; npliIKaa Bcryna€T B-ClIIJlY COAHR ony6JlIt1KOB8HliIR

B "Monitorul Oficial al R€publici Moldova".

rEHEPAJlbHbl1il AI'IPEKTOP
TAMOlKEHHOIil CnYlK5bl TYAQP5AJlIIIl.\KI'I

N!!400-0. KMWMH3Y. 9 olCTS'6pSl 2015 •...

AKTbl rOcy.aapCTBeHHoro areHICTsa no IIIHTenneKTYanbHoit C06CTBeHHOCTIII

98 PEWEHME
06 OTMeHe PeweHIIISI N2 1/57 OT 12.01.2012 rOAa III
nYHKTa 5.1 PeweHIIISI N2 3/1566 OT 20.09.2013 rOAa
OTHOCIIITenbHO Hal.\1II0HanbHoit aCCOl.\lIIal.\1II1IIno oxpaHe
IIIHTenneKTYanbHoro TBOp'leCTBa (ANPCI)

KOMIiICCIt1Sl no Bb1Aa~8 aaKJlIO~8HIiIC; OpraH1t13au,It1SlM no

KOJlJ1eKTIt1BHOMYynpaSJl8HIt11O It1Myw,eCTS€HHbIMlII aSTOpCKIt1MliI

1t1/1t1J11t1CM8:>t<HbIMIt1npaSaMI.1 rOCYAaPCTS8HHoro ar8HTCTsa no
liIHTen.n8KTYaJlbHoÎ'1 C06CTS€HHOCTIo1, COaAaHHaR iii C03saHHaR
Ha OCHOSaHl.11.1npliIKaaa reHepaJlbHO.-o AIo1p€KTOpa N!l 234-1 OT

29.12.2015 r.; Aej;1cTSysl; Ha OCHOSaHYIYICT. 48 3aKoHa N!l139

DT 2.07.2010 rDAa 06 aSTopCKOM npas€ 101CMe)l(HblX npasax, 8

TalOKenYHKTas) ,aCn1 (2) CTaTb" 7 3aKoHa N, 114 OT3.07.2014
roAa o rocYAapCTS€HHOM areHTCTS€ no It1HT8JlJ1€KTYaJlbHOC;
co6cTBeHHocTlII; Y~I.1TbISaSl Bbl51BJ18HHbl€ B A8SlT€J1bHOCTIt1

ANPCI H€COOTSeTCTBIltSl COrJlaCHO aKTY npOBepKI4 N2 9/2 OT

31.07.2015 r., COCTaBJleHHoMY KOMIt1CCVI€V1 no nposepK8

A€RT8nbHocTliI opraHliIaau,lt1Î'1 no K011JleKTliIBHoMY ynpaS11eHliIlO

I.1Myw,ecTs8HHblMIo1 aBTopcKliIMliI 1iI/I.1J1li1CM8)1(HblMIt1 npaSaMIt1

AGEPI no liIToraM npOS8AeHYlSl npoB8pKlII A851T€J1bHOCTIt1

ANPCI3a nep"OA C 1.01.2013 r. no 31.12.2014 r.; Y'"TbIBa"
TOT et>aKT, ~TO ANPCI H8 C0611IDAa8T CBO\ll 06513aT8JlbCTBa,

npeAycMOTP€HHbl€ aaKOHOAaT8JlbCTBOM, no np8ACTaBJl8HIt11O
B YCTaHoa.n8HHbI8 CPOKIiI B AGEPI ,l],OKYM8HTOB lt106b51CH8H\IIlII,

Tp86yeMblx KOMliICCliI€1i1 no npOB8pK€ AGEPI, lt1 H8 nplt1HRJl

nPEACEAATE11bKOMI'ICCI'II'I

BO SH\IIMaHliI8 peKOM€HAaU,l.1li1, liI3JlO)l(€HHbI8 B aKT€ npOBepKIiI

N!>9/2 OT 31.07.2015 r.; "CXOA" "3 Toro, "'o ANPCI He
npe,lJ,npIiIH51TbI Mepbl no YCTpaH8HlilIO BblSlBJleHHblX HapyweHliIVI
iii H€ c06mOA€HbI nOJlO)l(8HYlfI CT. 48-51 3aKoHa N!l 139/2010,

AGEPI nOCTAHOBJ15lET:
1. PeWeH"e N, 1/57 OT 12.01.2012 rOAa o BblAa,e

3aKJ1104eHliIfI Hau,1iI0HaJlbHoj;1 accou,l.1a~1.1 no oxpaH8 I.1HT8Jl-

neKTYaJlbHoro TBOpl.{eCTBa (ANPCI) (Oq,l<1lJ,liIaJlbHbIVl MOHliITOP

Pecny6fi"K" MOfiAoBa, N. 16-18 OT20.01.2012 r.) OTMee,,",b.
2. nYHKT 5.1 PeWeH"" N, 3/1566 OT 20.09.2013 roAa

o Bbl,lJ,a~e aaKJ1lDl.{eHlIISl OpraHlt1aau,I.1RM no KOJlJ1eKTVlBHoMY
ynpaSJ1eHI.1ID It1Myw,€CTSeHHbIMVI aBTOpCKIt1M\r11II/I.111li1CMe)l(HblMIIl

npaBaMIt1 (Oq,V1LU1aJlbHblt1 MOHI.1TOP P8cny6Jll.1KI.1 MOflAoBa,

N. 216-220 OT4.10.2013 r.) OTMeH"Tb.
3. 3aKllIO,eH"e N.1-3j1566 OT18.10.2013 roAl', BblAaHHOe

Ha OCHOSaHYlIt1PeweHVlfI Ng 1/57 OT 12,01.2012 roM iii PeweHlilfI

N, 3/1566 OT20.09.2013 rOAa, OT03.aTb.
4. 06Sl3aTb ANPCI B Te~€Hl.1e 3 pa6ol.{I.1x AHet1 C AaTbI

o6HapOAOeaH\IIR HacToflUţero peweHlIlfl BepHyrb aaKJ11D4eHYI€

N, 1-3/1566 OT18.10.2013 rOAa.

AHApeil nOnA

N!!11/107. KMWMH3Y, 25 S1HsapSi 2016 •...
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Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

97 O R DIN
cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-0
din 24.12.2009 "Referitor la aprobarea Normelor tehnice
privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei
vamale În detaliu"

Întru asigurarea implementării Hotărîrii Guvernului cu
privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor
nr. 904 din 13.11.2013.

aRDON:
1. Se adaugă ln anexa nr. 8 la Ordinul Serviciului

Vamal "Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind
imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale
în detaliu" nr. 346-0 din 24.12.2009 următoarele puncte:

2053 BRICENIROSOSENI(PVE,IM)
2054 OCNIŢA1 (PVE,Feroviar, IMI

2. În vederea lndeplinirii prezentului Ordin,
Î.S. "Vamservinform"va opera completăriie şi modificările
corespunzătoareînSistemullnformaţional "AsycudaWorld".

3. Executarea prezentului Ordin se atribuie şefilor birou-
rilor vamale, cu aducere la cunoştinţa brokerilor vamali şi
declaranţilor in nume propriu prevederile prezentului Ordin.

4. Controlul asupraexecutării prezentuluiOrdinse pune
în sarcina Direcţiei tehnologii informaţionale.

5. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

DIRECTORUL GENERAL
AL SERVICIULUI VAMAL Tudor BALIŢCHI

Nr. 400-0. Chişinau. 9 octombrie 2015.

Acte ale Agentiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
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Andrei POPA

www.monitorul.nîd

PREŞEDINTELE COMISIEI

Nr.11/107. ChişinAu, 25 ianuarie 2016.

98 DECIZIE
cu privire la abrogarea Deciziei nr.1/57 din 12.01.2012
şi a pct.5.1 din Decizia nr.3/1566 din 20.09.2013
referitoare la Asociaţia Naţională pentru Protecţia
Creaţiei Intelectuale (ANPCI)

Comisiade avizareaorganizaţiilorde gestiunecolectivă de control nr.9/2 din 31.07.2015;
a drepturilor patrimonialede autor şi/sau conexe aAgenţiei reieşinddin faptul căANPCInua intreprinsnici o măsură
de Stat pentru ProprietateaInteiectuală,creată şi convocată de înlăturarea lncălcărilordepistate şi nu a respectat preve-
în temeiul Ordinului Directorului General nr.234-1 din derile ari. 48-51 al Legii nr.139/201O,
29.12.2015, DECIDE:

acţion1nd în temeiul art.48 din Legea nr.139 din 1.Seabrogă Decizianr. 1/57 privindavizareaAsociaţiei
02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Naţionale pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI)
arl.7 alin. (2) lit. s) din Legea nr.114 din 03.07.2014 cu din 12.01.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr.16-18 din
privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; 20.01.2012).

avindîn vedereneconformităţileidentificateln activitatea 2. Se abrogă pct.5.1 din Decizia nr.3f1566 din
ANPCI,.conform Actului de control nr.9/2 din 31.07.2015 20.09.2013 privind avizarea organizaţiilor de gestiune
al Comisieide control a activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturiior patrimoniale de autor şi/sau conexe
colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe (publicată ln Monitorui Oficial nr.216-220 din 04.10.2013).
AGEPIprivind rezultateleverificării activităţii ANPCIpentru 3. Se retrage avizul 1-3/1566 din 18.10.2013 emis ln
perioada 01.01.2013 - 31.12.2014; bazaDeciziei nr.1/57 din 12.01.2012şi Deciziei nr.3/1566

dat fiind faptul că ANPCInu a respectat obligaţiile sale din 20.09.2013.
legale de a prezenta la AGEPIdocumentele şi explicaţiile 4. Se obligă ANPCI să restituie avizul nr.1-3/1566 din
solicitate Comisiei de control AGEPIîn termenele stabilite 18.10.2013 ln termen de 3 zile lucrătoare din momentul
şi nu a luat ln consideraţie recomandările expuse ln Actul aducerii la cunoştinţă a prezentei decizii.



Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuali

21 HOTARIRE ••
cu privire la modificarea Hotaririi Comisiei
Nationale a Valorilor Mobiliare ..nr.29/6 din 16.06.2005 ..•

In temeiul art.8 lit.b) şi lit.t), art.25 alin.(2) din legea Valorilor Mobiliare nr.29/6 din 16.06.2005 "Cu privire I
nr.192-XIV din 12.11.1998 "Privind Comisia Nationala rezultatele controlului tematic inopinat al activitatii Regis.
a Pietei Financiare" (republicata in Monitorul Oficial al tratofUlui Independent "Registr~-Service" SRl" (Monitorii
Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 81S), Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.89-91, art.316), c:

COMISIA NATIONALĂ A PIETEI ANANCIARE modificarile ulterioare, cuvintele "dna Onceanu Comelia
HOTĂRĂŞTE: se subs1ituiecu cuvintele "dl RusnacVladimir"..

1. In punctul 2 din Hotarirea Comisiei Nationale a 2. Prezenta hotarfre intra In vigoare din data publicarif!
VICEPREŞEDINTELECOMISIEI ,.
NATIONALEA PIEŢEIFINANCIARE Nina DOSCA

23 DECIZIE
cu privire la recomandarea de aducere a activitaţii
Asociaţiei Nationale pentru Protectia Creatiei
Intelectuale (ANPCI) in concordanta
cu prevederile legale

Comisiade avizarea organizaţiilor de ges1iunecolectivă pentruvalorificareaobiectelor dreptuluide autor şi a dreptu-
a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexeaAgenţiei rilor conexe despre imposibilitatea colectării remuneraţiei,
de Stat pentru ProprietateaIntelectuală,creată şi convocată ţinlnd cont că prin Decizia nr.5/2285 din 21.10.2014 emisă
In temeiul Ordinului directorului general nr.234-1 din intru executarea Incheierii Judecător;e; sectorului Rişcani
29.12.2015: prin care Decizia nr.1/57 din 12.01.2<i~2es1esuspendată
acţionlnd In temeiul art.48 din legea nr.139 din din 21.02.2013 pină In prezent. .

02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;': 2. Se obligă ANPCI să publice In termen de 3 zile
art.7 alin.2 iit.s din legea nr.114 din 03.07.2014 cu privire lucrătoare din momentul aducerii la cunoştintă a prezentei
la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; decizii, pe pagina sa web www.anocj md informatia despre

DECIDE: suspendarea Deciziei nr.l/57 din 12.01.2012, publicată
1. Se recomandă Asociaţiei Nationale pentru Protecţia In Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.16-18 din

CreaţieiIntelectuale(ANPCI)să notifice in termende 15zile 20.01:2012, Intru executarea Incheierii Judecatoriei secto-
lucratoare din momentul aducerii la cunoştinţă a prezentei rului Rişcani din 21.02.2013.
decizii toti utilizatorii cu care a incheiat contracte de licenţă

PREŞEDINTELECOMISIEI Andrei POPA
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Nina DOSCA

Financiarenr.4/1 din 01.02.2013 .Cu privire la unelemăsun.
pentru finalizarea procedurii de lichidare a genurilor cj.e'
activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare desfl!-'
şurate anterior de unii participanţi profesionişti" (Monitorul'
Oficial al RepubliciiMoldova,2013, nr.27-30, art.120) rfndul.
."Inconarm" SA, 10, depozitar (colectiv)" se exclude. .
2. Prezenta hotllrfre intră In vigoare din data publicarii. .

Nr. 2-12 (5435-5445)

"" \\.monitoml.md

-22 HOT ARI R E
cu privire la modificarea Hotaririi Comisiei
Nationale a Pietei Financiare nr.4/1 din 01.02.2013

Nr. 69/2. Chlşinlu, 31 decembrie 2015.

Nr. 8/3267. Chişinlu, 29 decembrie 2015.

1MQ)ml1lli@~
@mr~

In temeiul art.1, art.9 alin.(1) lit.n), al1.25 alin.(2) din
legea nr.192-XIVdin 12.11.1998"PrivindComisiaNationala
a Pietei Financiare" (republicata In Monitorul Oficial al
Republicii MoldQl!a,2007, nr.117-126 8IS),

COMISIA NATIONALA A PIEŢEI
FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. In anexa nr.2 la Hotăr'ireaComisiei Nationalea Pietei

VICEPREŞEDINTELECOMISIEI
NATIONALEA PIETEIFINANCIARE .
Nr. 69/3. Chlşlnllu, 31 decembrie 2015.

244

http://www.anocj
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remuneraţiei pentru drepturile de autor şi conexe este
suspendată prin Decizia nr.6/3030 din 15.12.2014, fn
temeiul incheierii Judecătoriei Rfşcani, mun. Chişinău, din
20.11.2014; ,

tinind cont de capacitatea de gestiune, mecanismele de
acumulare, distribuire şi de achitare a remuneratiei, repre-
zentativitatea şi transparenta, in baza datelor prezentate de
către organizaţiile de gestiune colectivă;

DECIDE: :
1. Se abrogă pct.2 şi 3 din Decizia nr.3/1566 din

20.09.2013.
2. Se desemnează Asociatia Natională "Copyright"

să gestioneze pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2017
drepturile ce cad sub incidenta licentei extinse şi obligatorii
ale titularilor de drepturi, care nu sInt membri la nici o
organizaţie de gestiune colectivă din Republica Moldova
şi care nici nu le-au fncredintat .gestiunea drepturilor ior
rn alt.mod.

Andrei POPA

www.monitorul.md

Nr. 2-12 (5435-5445)

25 DECIZIE
cu privire la desemnarea organizaţiei care să gestioneze
drepturile ce cad sub incidenţa licenţei extinse
şi obligatorii al!t titularilor de drepturi, care nu sînt
membri la nici o organizaţie de gestiune colectivă
din Republica Moldova şi care nici nu le-au încredinţat
gestiunea drepturilor lor în alt mod

"Comisia de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă
mpturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a Agenţiei
1Statpentru Proprietatea Intelectuală, creată şi convocată
,.~'meiul Ordinului directorului general nr.234-1 din
:1'2.2015:
.,,liIcţionfnd fn temeiul art,48 şi 51 din Legea nr.139 din
107.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

~.t:alin.2Iit.s) din Legea nr.114 din 03.07.2014 cu privire
,'genţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;
","tru executarea Deciziei nr.3/1566 din 20.09.2013

nitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.216-220,
, ;1473),

reieşind din faptul că Decizia nr.l/57 din 12.01.2012
'~ind avizarea Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia
'aţiei Intelectuale (ANPCI) este suspendată prin Decizia
, /2285 din 21.10.2014, fn temeiul incheierii Judecătoriei
'cani, mun. Chişinău, din 21.02.2013;
'aVind fn vedere că activitatea Asociaţiei "Drepturi de
,or şi Conexe" (AsDAC) fn partea ce tine de coleclafea

PREŞEDINTELE COMISIEI

Nr. 10/3269. Chişlnlu, 29 d~embrie 2015 .
.-::::

5 ianuarie 2016

~ DECIZIE
cu privire la obligarea repartizării remuneraţiei
de autor colectate de către ~rganizaţiile
de gestiune colectivă în perioada 2013-2015

'Comisia de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă DECIDE:.
':drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe a Agenţiei Se obligă organizaţiile de gestiune colectivă: Asociaţia
e Stat pentru Proprietatea Intelectuală, creată şi convocată "Drepturi de Autor şi Conexe" (AsDAC), Asociaţia Naţională
'temeiul Ordinului directorului general nr.234-1 din pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI), Asociaţia

. '.12.2015: Naţională "Copyright" (ANCO), Asociaţia "ReproMold"
, "lCţionfnd fn temeiul art.48 şi 51 din Legea nr.139 din (ReproMold) şi Oficiul Republican al Dreptului de Autor

")07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, (ORDA) 'l,li repartizeze remuneraţia acumulată pe parcursul
1,,7alin.2 lit.s) din Legea nr.114 din 03:07.2014 cu pr;vire:. anilor 2013-2014 pfnă la 31.01.2016, iar. remuneraţia
'Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; acumulată pe parcursul anului 2015 pinăla 15.02.2016, cu
"••.eieşind din prevederile ait,49 din Legea nr.139 din publicarea informaţiei privind distribuirea sumelor colectate
,:,07.2010 privirl'd dreptul de "utor şi drepturile conexe pe paginile sale web şi cu prezentarea la adresa AGEPI a
,Intru executarea pct.7 din Decizia AGEPI nr.3/1566 din" rapoartelor de distribuire, inciusiv cu specificarea pentru
:09.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, fiecare titular al drepturilor de autor şi conexe fn parte.

~,216-220, art,1473);
, PREŞEDINTELE COMISIEI Andrei POPA

Nr. 9/3268. Chlşlnllu, 29 decembrie 2015 .
•,
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