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

Act de control nr. 25/86 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 Obșteşti „Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți”
(ANPFI) pentru perioada 23.08.2019 - 31.12.2019
Controlul general privind activitatea ANPFI pentru perioada 23.08.2019 - 31.12.2019,
inclusiv activitatea de eliberare a licențelor utilizatorilor și colectarea remunerației pentru
valorificarea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe, desfășurată de către Instituția Privată
„Centrul de Licențiere și Administrare a Drepturilor” (CLAD), în baza împuternicirilor
transmise de către AN „COPYRIGHT”, potrivit Statutului CLAD, 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 „Cu privire la efectuarea controlului activității organizațiilor de
gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe”, modificat prin Ordinul
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 şi supraveghează activitatea
organizaţiilor de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/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 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.”;
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- Instrucțiunii privind controlul activității organizațiilor de gestiune colectivă a
drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe, aprobată prin Ordinul Directorului General al
AGEPI nr. 169 din 22.08.2016, cu modificările ulterioare (în continuare – Instrucțiune).
Reprezentanţii ANPFI care au prezentat informaţii şi documente Comisiei de control
au fost dl Marcel Oțel, director și dl Alexandru Gutium, programator.
De asemenea, informaţii şi documente Comisiei de control i-au fost prezentate de
către dl Roșca Valeriu, director Instituția Privată „Centrul de Licențiere și Administrare a
Drepturilor” (CLAD).
În timpul efectuării controlului au fost perfectate 3 procese-verbale (din 19.10.2020,
din 02.11.2020, din 10.11.2020).

I. Programarea controlului
Prin notificarea AGEPI nr. 1037 din 18.06.2020 ANPFI a fost informată despre
efectuarea controlului general anual privind activitatea ANPFI pentru perioada 23.08.2019 31.12.2019, inclusiv activitatea de eliberare a licențelor utilizatorilor și colectarea remunerației
pentru valorificarea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe, desfășurată de către CLAD, în
baza împuternicirilor transmise de către ANPFI, potrivit Statutului CLAD, 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
12:30.
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, 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”, a fost suspendată, conform notificării AGEPI nr. 1077 din 26.06.2020.
Potrivit Notificării AGEPI nr. 1642 din 09.10.2020, controlul activității organizațiilor
de gestiune colectivă a fost reluat, respectiv, s-a solicitat pentru data de 19.10.2020 (prima zi de
control), ora 12:00, prezența la sediul AGEPI (bir. 205, str. Andrei Doga 24/1, mun. Chișinău),
a reprezentanților ANPFI și CLAD (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
ANPFI pentru perioada 23.08.2019 - 31.12.2019, solicitate anterior prin Notificarea nr. 1037
din 18.06.2020.
În cadrul şedinţei din 19.10.2020 desfăşurată la sediul AGEPI, str. Andrei Doga 24/1,
mun. Chişinău, în format mixt, cu referire la Notificarea sub nr. de intrare în AGEPI 2723 din
16.10.2020 depusă de ANPFI „Cu privire la amânarea monitorizării activităţii ANPFI”,
potrivit căreia se solicită „amânarea acţiunilor programate pentru data de 19.10.2020, ora
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12.00, pe o perioadă de cel puţin 14 zile, din motivele autoizolării Conducerii ANPFI şi a altor
salariaţi care au contactat direct cu persoane testate pozitiv cu infecţia COVID-19”, cu
majoritatea membrilor Comisiei de control prezenţi la şedinţă, conform procesului-verbal din
19.10.2020, ora 12.00 s-a considerat ca fiind întemeiată solicitarea de amânare a efectuării
controlului pentru o perioadă de 14 zile, şi în temeiul pct. 12 din Instrucţiune fiind acordat un
termen rezonabil pentru a prezenta actele solicitate către data de 02.11.2020, ora 12.00, atât în
format electronic formă scanată la mail-ul oficial AGEPI office@agepi.gov.md, precum şi în
format hârtie prin intermediul cancelariei AGEPI.
Respectiv, potrivit Notificării AGEPI nr. 1717 din 22.10.2020, s-a solicitat pentru data
de 02.11.2020, ora 12:00, reprezentanților ANPFI să pună la dispoziţia Comisiei de control,
documentele privind activitatea ANPFI pentru perioada 23.08.2019 - 31.12.2019, solicitate
anterior prin Notificarea nr. 1037 din 18.06.2020, atât în format electronic formă scanată la
mail-ul oficial AGEPI office@agepi.gov.md, precum şi în format hârtie prin intermediul
cancelariei AGEPI.
Astfel, la data de 02.11.2020, ora 12:34, Comisia de control, întrunită în şedinţă 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/9587037371, a constatat că ANPFI a înregistrat în Cancelaria
AGEPI notificarea cu nr. intrare AGEPI 2942 din 02.11.2020, potrivit căreia ANPFI a transmis
către AGEPI 18 notificări cu anexele specificate, pentru fiecare în parte, informația și actele
corespunzătoare cu privire la executarea notificării AGEPI nr. 1037 din 18.06.2020 și nr. 1717
din 22.10.2020.
Urmare şedinţei Comisiei de control din 02.11.2020, în format mixt, s-a stabilit pentru
data de 10.11.2020, ora 10:00, efectuarea controlului propriu-zis la sediul ANPFI (str.
Bănulescu-Bodoni 45, of. 316, mun. Chișinău, comunicat de către Marcel Oţel, Directorul
ANPFI prin notificarea nr. 36 din 06.11.2020).
Potrivit notificării AGEPI nr. 1790 din 04.11.2020, ANPFI a fost informată despre
asigurarea prezenţei la sediul ANPFI la data de 10.11.2020, ora 10.00, reieşind din perioada
efectuării controlului (19.10.2020 - 25.11.2020), a reprezentanţilor organizației de gestiune
colectivă (președinte, director și/sau administrator general sau alt angajat din cadrul
organizaţiei, împuternicit legal), inclusiv punerea la dispoziţia Comisiei de control a unui spațiu
adecvat pentru desfăşurarea controlului și desemnarea uneia sau mai multor persoane pentru
acordarea asistenței Comisiei de control pe marginea problemelor curente.
Potrivit notificării ANPFI nr. 34 din 02.11.2020, ANPFI a comunicat că în anul 2019 şia păstrat sediul juridic pe adresa str. Independenţei nr. 50, ap.12, mun. Chişinău, fapt confirmat
prin extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice din 20.05.2020, eliberat de Agenţia
Servicii Publice. De asemenea, ANPFI şi-a desfăşurat activitatea inclusiv în sediul închiriat de
pe str. Albişoara nr. 42/2, mun. Chişinău, până la data de 31.12.2019, anexând contractul de
locaţiune nr. 28/12 din 28.12.2017, încheiat între S.C. STATUS LEASING S.R.L. şi ANPFI,
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potrivit căruia se transmite în posesie şi folosinţă temporară încăperea nelocativă cu suprafaţa
30 m.p., începând cu 01.01.2018 până la 01.01.2021.
Astfel, Comisia de control s-a deplasat la data de 10.11.2020, ora 10:30 la sediul ANPFI
(str. Bănulescu-Bodoni 45, of. 316, mun. Chișinău, comunicat la 06.11.2020), în scopul
efectuării controlului propriu-zis (cu referire la informaţiile şi documentele ce vizează
activitatea organizaţiei de gestiune colectivă), precum şi în scopul ridicării documentelor/
informațiilor solicitate conform notificărilor AGEPI nr. 1037 din 18.06.2020 şi nr. 1717 din
22.10.2020.
II. Documentarea controlului
În perioada 23.08.2019 - 31.12.2019, activitatea ANPFI 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 Generală a ANPFI în baza procesului-verbal din
21.08.2015, înregistrat de Ministerul Justiției, nr. 7331 din 21.09.2015; în redacţie nouă aprobat
la Adunarea Generală a ANPFI în baza procesului-verbal din 25.11.2019, şi înregistrat de către
Agenţia Servicii Publice la data de 26.12.2019;
- Deciziei AGEPI nr. 27/1747 din 09.08.2019 „Cu privire la avizarea Asociației Obștești
Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți din Republica Moldova”,
publicată în Monitorul Oficial nr. 261-268 din 23.08.2019, emise întru executarea Deciziei
Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii de Apel Chișinău din
02.07.2019 (dosar nr. 3a-27/19), în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de
Asociaţia Obştească Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți din
Republica Moldova către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind contestarea
actelor administrative.

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 ANPFI (în redacţia până la 26.12.2019), în structura
organizatorică a Asociatiei intră următoarele organe:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul;
d) Preşedintele/Conducător;
e) Cenzorul/Revizorul;
e) Directorul.
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Adunarea Generală:
Conform pct. 4.5 din Statutul ANPFI (în redacţia până la 26.12.2019), „ședințele
ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele Asociației, dar nu mai
rar de o dată 5 ani. Convocarea Аdunării Gеnеrаlе se face de сătre Preşedinte, саrе vа înştiinţa
membrii Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Аnunţul
privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Despre
convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte prin telefon sau la
adresa de corespondenţă a acestuia prin scrisoare [...]”.
Potrivit prevederilor pct. 4.8 din Statutul ANPFI (în redacţia până la 26.12.2019),
„Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul când sunt prezenţi 50% plus unu din numărul
total al membrilor”.
Pct. 4.10 din Statutul ANPFI (în redacţia până la 26.12.2019), stabileşte că „Adunarea
Generală poate adopta hotărîri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. [...] Desfăşurarea
Adunării Generale se consemnează într-un proces-verbal semnat de secretar şi contrasemnat de
Preşedinte. [...]”.
În urma examinării procesului-verbal al ședinței Adunării Generale a ANPFI, prezentat
Comisiei de control în copie (consemnate în procesul-verbal al Comisiei de control din
02.11.2020), Comisia de control stabileşte că pe parcursul perioadei de referinţă, la data de
25.11.2019 a fost convocată o şedinţă a Adunării Generale a ANPFI.
Potrivit procesului-verbal nr. 1 din 25.11.2019, la şedinţa Adunării Generale a ANPFI
au participat 11 membri, cu menţiunea că şedinţa este deliberativă, cvorumul întrunit.
Subiectele incluse pe ordinea de zi:
1. Alegerea secretarului şedinţei.
2. Aprobarea Ordinii de zi.
3. Modificarea, completarea şi/sau aprobarea statutului ANPFI în redacţie nouă.
4. Aprobarea demisiei unui membru al Consiliului ANPFI.
5. Alegerea membrilor Consiliului ANPFI.
6. Alegerea Cenzorului ANPFI.
7. Alegerea Preşedintelui ANPFI.
Potrivit procesului-verbal al şedinţei din 25.11.2019, subiectele incluse pe ordinea de zi
au fost examinate, votate unanim, voturile fiind consemnate în procesul-verbal al şedinţei.
Comisia de control constată încălcarea condiţiilor statutare (pct. 4.5, pct. 4.8 din Statut)
de convocare a şedinţei Adunării Generale ordinare, precum şi a întrunirii cvorumului, ţinând
cont de faptul că la Adunarea Generală din 25.11.2019 au fost prezenţi 11 membri, din cei 380
membri ai ANPFI, la data de 23.08.2019, potrivit Raportului anual de transparenţă al ANPFI
pentru anul 2019.
De asemenea, nu au fost prezentate acte justificative de convocare a şedinţei (anunţul cu
privire la ordinea de zi, locul, data şi ora, dispoziţia Preşedintelui de convocare a Adunării
Generale).
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Reieşind din prevederile pct. 4.5 din Statutul ANPFI, potrivit cărora ”despre convocarea
organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte”, nu au fost prezentate
acte/informații ce ar demonstra comunicarea tuturor membrilor ANPFI despre convocarea
Adunării Generale, anunțurile nu au fost posibil de accesat şi nu se regăsesc pe pagina web
oficială a ANPFI. Respectiv, Comisia de control consideră că nu a fost garantat tratamentul
egal față de membri.
Neconformităţi:
1.
Nerespectarea prevederilor pct. 4.5 şi pct. 4.8 din Statutul ANPFI cu privire
la modalitatea de convocare a Adunării Generale şi de întrunire a cvorumului necesar
pentru a fi considerată deliberativă.
2.
Încălcarea prevederilor pct. 4.5 din Statutul ANPFI – necomunicarea
fiecărui membru în parte despre convocarea Adunării Generale;

Consiliul ANPFI:
Potrivit pct. 5.1 din Statutul ANPFI (în redacţia până la 26.12.2019), “Consiliul este
organul permanent de conducere al Asociaţiei, care este constituit din cel mult 6 persoane, ce se
subordonează Adunării Generale [...]”.
Conform pct. 5.2 din Statutul ANPFI (în redacţia până la 26.12.2019), “Consiliul este ales
de către Adunarea Generală pe un termen de 5 ani. Şedinţele Consiliului se convoacă la
necesitate, dar nu mai rar de o dată în 12 luni şi sunt deliberative, dacă sunt prezenţi 50% plus
unu din numărul total al membrilor Consiliului. Deciziile se adoptă cu 50% plus unu din numărul
total al membrilor Consiliului prezenţi. [...]”.
În urma examinării proceselor-verbale ale Consiliului, Comisia de control stabileşte că
în perioada de referinţă (23.08.2019 - 31.12.2019), Consiliul ANPFI s-a întrunit în 3 ședințe, la
care au participat 6 membri ai Consiliului, şedinţele fiind consemnate drept deliberative:
- din 03.09.2019, conform Procesului-verbal nr. 1;
- din 24.09.2019, conform Procesului-verbal nr. 2;
- din 27.12.2019, conform Procesului-verbal nr. 3.
Conform procesului-verbal al Consiliului ANPFI nr. 1 din 03.09.2019, s-a hotărât
efectuarea modificărilor şi/sau completărilor Statutului ANPFI în conformitate cu prevederile
Deciziei AGEPI nr. 27/1747 din 09.08.2019, până la data de 31.12.2019.
Conform procesului-verbal al Consiliul ANPFI nr. 2 din 24.09.2019, s-a hotărât că
ANPFI va adera la IP CLAD de la 01.01.2020.
Conform procesului-verbal al Consiliul ANPFI nr. 3 din 27.12.2019, s-a hotărât
aderarea ANPFI la IP CLAD de la 01.01.2020.
Potrivit proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului ANPFI, prezentate Comisiei de
control, s-a stabilit respectarea condiţiilor de întrunire în şedinţe şi componenţa acestuia.

6

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

Comisiei de control i-a fost prezentată Darea de seamă a Consiliului ANPFI pentru anul
2019, comunicând că darea de seamă a fost întocmită şi urma să fie prezentată şi aprobată în
cadrul Adunării Generale planificată pentru a doua parte a lunii martie a anului 2020, care nu a
fost posibilă de desfăşurat din cauza pandemiei globale cauzată de virusul COVID-19. S-a indicat
că la următoarea cea mai apropiată Adunare Generală care va fi posibil de a fi organizată, va fi pusă
în discuţie aprobarea dării de seamă.
Potrivit pct. 5.1 din Statutul ANPFI (în redacţia până la 26.12.2019), „Consiliul adoptă
reguli de acumulare, distribuire și achitare a remunerației pentru valorificarea drepturilor
administrate pe principii colective.”
Comisiei de control i-a fost prezentată Metodologia pentru repartizare și achitare a
remunerației pentru titularii drepturilor conexe, aprobată de Adunarea Generală a ANPFI din
22.11.2018.
Președintele Asociației, în conformitate cu prevederile pct. 5.7 din Statutul ANPFI (în
redacţia până la 26.12.2019), „este ales din rândul membrilor Asociației de către Adunarea
Generală pe un termen de 5 ani. [...] Preşedintele Asociaţiei este de drept şi Preşedintele
Consiliului şi are următoarea competenţă:
- adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociației şi care nu este de
competenţa exclusivă a altor organe;
- reprezintă Asociaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte
persoane fizice şi juridice;
- prezidează Adunările Generale şi şedinţele Consililui [...]”.
Potrivit proceselor-verbale prezentate Comisiei de control, în perioada de referinţă,
Preşedintele a prezidat şedinţa Adunării Generale a ANPFI şi ale Consililului ANPFI.
Directorul Asociației, în conformitate cu prevederile pct. 7.1 din Statutul ANPFI (în
redacţia până la 26.12.2019), este organul executiv al Asociației, ales pe perioadă
nedeterminată de către Consiliul Asociaţiei.
Comisiei de control i-a fost prezentat Bugetul ANPFI pentru anul 2019, semnat de
directorul ANPFI, aprobat în cadrul ședinței Consiliului ANPFI potrivit procesului-verbal nr. B
al Consiliului din 03.01.2019.
Cenzorul, în conformitate cu prevederile pct. 6.1 din Statutul ANPFI (în redacţia până
la 26.12.2019), este organul care efectuează controlul asupra activității economico-financiare a
Asociației și este ales de Adunarea Generală pe un termen de 5 ani.
Comisiei de control i-a fost prezentată Darea de seamă a Cenzorului pentru anul 2019
(semnată de cenzorul ANPFI, Natalia Macheeva, la data de 12.03.2020), comunicând că darea
de seamă a fost întocmită şi urma să fie prezentată şi aprobată în cadrul Adunării Generale
planificată pentru a doua parte a lunii martie a anului 2020, care nu a fost posibilă de desfăşurat
din cauza pandemiei globale cauzată de virusul COVID-19, S-a indicat că la următoarea cea mai
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apropiată Adunare Generală care va fi posibil de a fi organizată, va fi pusă în discuţie aprobarea dării
de seamă.
Comisia de control menționează că potrivit Procesului-verbal nr. 1 al Adunării Generale
a ANPFI din 25.11.2019 (pct. 4 din ordinea de zi), s-a ales, prin vot unanim, în calitate de
Cenzor al ANPFI, Natalia Macheeva.

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 Extrasului din registrul de evidenţă a membrilor ANPFI la data de
01.01.2020, avea 496 de membri. Conform Raportului anual de transparenţă, la data de
23.08.2019, ANPFI avea 380 membri.
ANPFI a prezentat Comisiei de control modele de contracte de gestiune a drepturilor
încheiate cu titularii de drepturi conexe (aleatoriu, câte 2 contracte cu titularii drepturilor
conexe), după cum urmează:
- Contract nr. I-15 din 09.09.2019 privind transmiterea drepturilor conexe - patrimoniale
de interpret pentru gestiune pe principii colective, încheiat între interpretul OSOIANU IULIA
(pseudonim - SURORILE OSOIANU) şi ANPFI, valabil pe un termen de 1 an; anexa nr. 1 la
contractul nr. I-15 din 09.09.2019 Lista operelor interpretului transmise ANPFI în gestiune
colectivă;
- Contract nr. I-24 din 09.09.2019 privind transmiterea drepturilor conexe - patrimoniale
de interpret pentru gestiune pe principii colective, încheiat între interpretul TARASIUC IRINA
(pseudonim – LUME, IRINA KOVALSKY) şi ANPFI, valabil pe un termen de 1 an; anexa nr.
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1 la contractul nr. I-24 din 09.09.2019 Lista operelor interpretului transmise ANPFI în gestiune
colectivă;
- Contract nr. P-18 din 09.09.2019 privind transmiterea drepturilor patrimoniale în
gestiune colectivă, încheiat între Producătorul de fonograme /titularul de drepturi asupra
fonogramei OSOIANU-BIVOL MARIA (pseudonim - SURORILE OSOIANU) şi ANPFI,
valabil pe un termen de 1 an; anexa nr. 1 la contractul nr. P-18 din 09.09.2019 Lista
fonogramelor producătorului transmise ANPFI în gestiune colectivă;
- Contract nr. P-20 din 09.09.2019 privind transmiterea drepturilor patrimoniale în
gestiune colectivă, încheiat între Producătorul de fonograme/titularul de drepturi asupra
fonogramei POPESCU LAURENŢIU şi ANPFI, valabil pe un termen de 1 an; anexa nr. 1 la
contractul nr. P-20 din 09.09.2019 Lista fonogramelor producătorului transmise ANPFI în
gestiune colectivă.
În urma verificării contractelor sus-enumerate Comisia constată respectarea prevederilor
Legii nr.139/2010 la perfectarea acestora în special cu privire la condițiile de formă și conținut,
termen de valabilitate, mod de achitare a remunerației.
ANPFI a prezentat Comisiei de control Lista contractelor/acordurilor de reprezentare cu
alte organizaţii de gestiune colectivă, anexând în copii, prima şi ultima filă ale acestora, refuzând
să le prezinte integral, invocând clauzele internaţionale de confidenţialitate, cât şi reglementările
naţionale de drept privat cu referire la confidenţialitatea acestora.
Astfel, potrivit Listei prezentate, ANPFI are încheiate contracte/acorduri de reprezentare
reciprocă cu următoarele organizaţii de gestiune colectivă străine, valabile la 31.12.2019:
- UMA (Ukraina) - Contract of Reciprocical Representation for Performing Rights,
- PU UMRL (Ukraina) - Reciprocical Representation Agreement (Mecanical Rights),
- PU UMRL (Ukraina) - Reciprocical Representation Agreement (Public Performance
Rights).
Originalele acestor acorduri/contracte au fost puse la dispoziţia Comisiei de control, la
sediul ANPFI, care au fost vizualizate în prezenţa reprezentanţilor ANPFI, fără posibilitatea de a
face copii de pe acestea, fapt consemnat conform procesului-verbal din 10.11.2020.
De asemenea, Comisia de control a vizualizat, în original, următoarele acorduri de
reprezentare/contracte de colaborare, încheiate cu alte organizații/asociații, în vigoare la data de
31.12.2019:
- Contractul 161-Д din 30.08.2019 Cu privire la transmiterea în administrare pe
principii colective a drepturilor de autor și/sau conexe, încheiat între ANPFI și SONY MUSIC
ENTERTAINMENT (conform pct. 7.1 termenul de valabilitate, contractul intra în vigoare de la
data încheierii contractului; conform pct.7.1.1, atribuțiile de gestiune a repertoriului părții
contractante se transmit în gestiune până la 31.12.2020 cu posibilitatea de a prelungi automat
pe un an);
- Contractul DC-1 din 01.01.2018 Cu privire la transmiterea în administrare pe
principii colective a drepturilor de autor și/sau conexe, între ANPFI și AGENȚIA EditorialMuzicală SRL. Obiectul contractului - transmiterea în administrare pe principii colective a
9

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

drepturilor de autor asupra operelor din catalog. Potrivit pct. 5.1.1, 60% din sumele acumulate
de la utilizatori sunt achitate editorului, 40% constituie remunerația de comision a ANPFI.
Potrivit pct. 5.2.1, în cazul soluționării litigiilor pe cale judiciară sau extrajudiciară, inclusiv și
pretențiilor 50% din sumele obținute de ANPFI sunt achitate editorului, 50% constituie
remunerație de comision. Intră în vigoare la momentul semnării și e valabil până la 31.12.2018.
Este în vigoare până la 31.12.2019, conform celor declarate de dl Marcel Oțel.
- Contractul DC-2 din 01.01.2018 Cu privire la transmiterea în administrare pe
principii colective a drepturilor de autor și/sau conexe, între ANPFI și Acces Music SRL.
Obiectul contractului - transmiterea în administrare pe principii colective a drepturilor de autor
asupra operelor din catalog. Intră în vigoare la momentul semnării și e valabil până la
31.12.2018. Contractul este în vigoare până la 31.12.2019, conform celor declarate de dl
Marcel Oțel.
- Contractul nr. C3 din 01.09.2018 Cu privire la transmiterea în administrare pe
principii colective a drepturilor de autor și/sau conexe, încheiat între ANPFI și AN
„COPYRIGHT”.
ANPFI a informat Comisia de control că până la data de 01.01.2020, mai multe
contracte/acorduri de reprezentare/colaborare ce ţin de drepturile conexe au fost încheiate de către
AN „COPYRIGHT", iar din 01.01.2020 aceste contracte au fost încheiate de către ANPFI, fapt
consemnat în procesul-verbal din 10.11.2020.
Neconformitate:
Contrar prevederilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 139/2010 şi pct. 9 din
Instrucţiune, 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”, ANPFI a
refuzat de a prezenta copii de pe contractele/acordurile solicitate de Comisia de control
prezentând prima şi ultimă filă, invocând confidenţialitatea acestora.
2.2. Repertoriul gestionat
Potrivit Raportului anual de transparență al ANPFI pentru anul 2019, „numărul de
obiecte ale drepturilor de autor şi conexe gestionate de către organizaţia de gestiune colectivă
constituia, la data de 31.12.2019, 12754 de opere.”
ANPFI a specificat în Raportul anual de transparență al ANPFI pentru anul 2019, că
„repertoriul extern în anul 2019 nu a putut fi gestionat din cauza blocării activităţii de către
AGEPI, acesta a început să fie gestionat începând cu anul 2020.”
Comisia de control constată că repertoriul gestionat, actualizat, pentru anul 2019 (în
orice format), al ANPFI nu a fost pus la dispoziţia Comisiei, după cum a fost solicitat conform
Notificării AGEPI nr. 1037 din 18.06.2020 (pct. 10). ANPFI a invocat că este proprietatea
intelectuală a Asociaţiei deţinând dreptul exclusiv asupra bazei de date, respectiv, rezervându-şi
dreptul de a decide dacă doreşte sau nu de a-l transmite/prezenta/demonstra cuiva, drept
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garantat de Constituţia RM, Legea nr. 139/2010, precum şi tratatele internaţionale la care RM
este parte.
Potrivit procesului-verbal din 10.11.2020, Comisia de control a vizualizat la sediul
ANPFI repertoriul autohton ANPFI la 31.12.2019 în format excel (denumirea operei, interpret,
autor text, compozitor, aranjor, titulari de drepturi, studio), care la data de 31.12.2019 constituia
12754 opere.
Potrivit explicaţiilor ANPFI (notificarea nr. 3182 din 24.11.2020), cu toate că ANPFI a
încheiat contracte cu privire la gestionarea drepturilor conexe cu „Agenţia Editorial-Muzicală”
SRL, „Acces Music” SRL şi „Autorpost” SRL încă în anul 2018, însă, reieşind din faptul că
AGEPI în mod absolut ilegal a refuzat avizarea şi eliberarea Avizului la începutul anului 2018,
fiindu-le blocată în acest sens activitatea legală până la data de 23.08.2019, în baza acestor
contracte ANPFI nu a făcut careva achitări în anul 2019, iar acestea urmează a fi efectuate din
anul 2020. Pentru anul 2019 (similar situaţiei anului 2018) pentru acest repertoriu, achitarea
remuneraţiei este făcută de către AN „COPYRIGHT”.
De asemenea, ANPFI a comunicat că în aceste condiţii, repertoriul gestionat de ANPFI
în baza contractelor cu editurile muzicale ce ţine de drepturile conexe va putea fi prezentat
AGEPI începând cu monitorizarea activităţii ANPFI pentru anul 2020. S-a menţionat că pentru
anul 2019, achitarea pentru „Agenţia Editorial-Muzicală” S.R.L., „Acces Music” S.R.L. şi
„Autorpost” S.R.L. a fost efectuată de către AN „COPYRIGHT.
Potrivit Raportului anual de transparenţă al ANPFI pentru anul 2019, modalitatea de
evidenţă şi procedurile de actualizare a repertoriului sunt realizate atât scriptic, cât şi electronic,
prin completarea Anexei la contractul privind transmiterea în gestiune a operelor, care include
lista operelor ce ulterior se păstrează împreună cu contractul dintre părţi. Astfel, operele
declarate se înregistrează în baza de date. Membrii depun la sediul ANPFI sau transmit în
format electronic de pe adresa de e-mail lista operelor nou create şi nedeclarate anterior, care
sunt introduse în baza de date.
Repertoriul gestionat de către organizaţiile de gestiune colectivă străine şi editurile
muzicale care au încheiat cu ANPFI contracte de reprezentare reciprocă transmit repertoriul prin email sau suporturi materiale, în modul convenit de către Asociaţii.
Neconformitate:
Contrar prevederilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 139/2010 şi pct. 9 din
Instrucţiune, 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”, ANPFI a
refuzat de a prezenta repertoriul gestionat, actualizat, pentru anul 2019 (în orice format).
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3. Verificarea respectării obligațiilor de transparență
Conform prevederilor pct. 2.1 din Statutul ANPFI (în redacţia până la 26.12.2019),
“Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere,
legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a membrilor, liberei exprimări a opiniei
de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei,
autoadministrării şi autogestiunii.”
Conform notificării nr. intrare AGEPI 3182 din 24.11.2020, ANPFI a informat Comisia
de control, că a fost lansat site-ul ANPFI http://anpfi.md/.
Comisia a constatat că la data de 08.12.2020, pe pagina web a ANPFI http://anpfi.md/
pot fi accesate următoarele informații privind activitatea organizației:
- Certificatul de înregistrare a organizaţiei necomerciale ANPFI;
- Avizul AGEPI nr.6-27/1747 din 23.08.2019;
- Statutul ANPFI din 2019;
- Metodologia pentru repartizare şi achitare a remuneraţiilor de autor pentru achitare
titularilor drepturilor de autor şi conexe, aprobată de Adunarea Generală ANPFI din
22.11.2018;
- Lista membrilor ANPFI;
- Lista editurilor muzicale reprezentate de ANPFI;
- Lista acordurilor bilaterale cu organizaţiile internaţionale;
- Informație pentru utilizatorii obiectelor drepturilor conexe (tarife, acte necesare,
Anunţ AGEPI);
- Organele de conducere ale ANPFI;
- Raportul anual de transparență pentru anul 2019;
- Informații privind litigiile ANPFI;
- Noutăți/evenimente.
Neconformitate:
Pe perioada supusă controlului, ANPFI nu a asigurat accesul membrilor la orice
informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, încălcând astfel prevederile pct. 2.1 din Statut.

4. Verificarea activității de colectare, repartizare și plată a remunerației
Analiza activității ANPFI cu privire la colectarea, repartizarea și plata remunerației în
anul 2019 a fost efectuată în baza următoarelor documente:
- Raportul anual de transparență al ANPFI pentru anul 2019;
- Statutul ANPFI;
- Darea de seamă a cenzorului ANPFI pentru anul 2019;
- Situațiile financiare ale ANPFI pentru anul 2019;
- Balanța de verificare a soldurilor pentru anul 2019;
- Balanța de verificare a soldurilor perioada 23.08.2019 - 31.12.2019;
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-

Balanța de verificare a soldurilor la contul 544 perioada 23.08.2019 - 31.12.2019;
Bugetul ANPFI pentru anul 2019;
Situația fluxurilor de numerar pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019;
Situația fluxurilor de numerar pentru perioada 23.08.2019 – 31.12.2019;
Raportul privind cheltuielile aferente mijloacelor cu destinație specială pentru anul

-

Politica de contabilitate ANPFI pentru anul 2019.

2019;

4.1. Licențe eliberate
În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 139/2010, organizaţia de
gestiune colectivă exercită, în numele titularilor de drepturi pe care îi reprezintă şi în limitele
împuternicirilor acordate de aceştia următoarele atribuţii:
a) eliberează utilizatorilor licenţe pentru valorificarea operelor sau a obiectelor
drepturilor conexe, drepturile asupra cărora le-au fost încredinţate în gestiune de titularii de
drepturi sau sînt exercitate în virtutea legii [...];
c) acumulează remuneraţia pentru valorificarea operelor sau a obiectelor drepturilor
conexe, în licenţele eliberate şi/sau pe cea care este datorată în virtutea dreptului la o
remuneraţie echitabilă (drept din gestiunea sa) [...]
Potrivit prevederilor pct. 3.10.3 din Statutul ANPFI (în redacţia până la 26.12.2019),
Asociaţia ”acumulează remunerație conform contractelor încheiate și licențelor eliberate
conform legislației în domeniu”, și potrivit pct. 3.10.7 din Statutul ANPFI (în redacţia până la
26.12.2019), „Distribuie şi achită titularilor de drepturi, remuneraţia acumulată în baza
contractelor şi a licenţelor cu privire la valorificarea obiectelor drepturilor proprietăţii
intelectuale, după deducerea cheltuielilor efective eferente gestiunii, drepturilor patrimoniale
asupra cărora au fost delegate Asociaţiei spre administrare pe principii colective”
Comisia de control a stabilit că conform Raportului anual de transparenţă al ANPFI
pentru anul 2019, aprobat de Consiliul ANPFI în şedinţa din 12.03.2020, în anul 2019 ANPFI
nu a eliberat nici o licenţă, respectiv, lipseşte activitatea de eliberare a licenţelor şi de
acumulare a remuneraţiei potrivit art. 49 alin.( 1) lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 139/2010.
Motivând că reieşind din faptul că „în şedinţa AGEPI din 09 august 2019, ANPFI a fost
avizată de AGEPI şi i s-a eliberat Aviz în mod condiţionat, şi anume, a fost impusă condiţia cu
privire la modificarea şi/sau completarea Statutului ANPFI în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare, până la data de 31 decembrie 2019, pentru a nu întrerupe un ciclu normal de
activitate al agenţilor economici şi până la finalizarea termenului oferit de AGEPI pentru
executarea deciziei condiţionate de avizare, ANPFI nu a eliberat în anul 2019 licenţe. După
obţinerea Avizului de către ANPFI şi trecerea în ANPFI a tuturor interpreţilor şi producătorilor de
fonograme ca urmare a Hotărârii Adunării Generale a AN „COPYRIGHT”, inclusiv având în
vedere fuziunea prin absorbţie а АО ORDA de către AN „COPYRIGHT”, luând în consideraţie că
AN „COPYRIGHT” deţine licenţa extinsă şi obligatorie, în temeiul contractului dintre ANPFI şi
AN „COPYRIGHT”, ANPFI a primit remuneraţia cuvenită membrilor săi.”
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Neconformitate:
Neexercitarea pe perioada supusă controlului a atribuţiei funcţionale a organizaţiei
de gestiune colectivă prevăzute de art. 49 alin.( 1) lit. a) din Legea nr. 139/2010 - de
eliberare a licenţelor pentru valorificarea obiectelor drepturilor conexe, drepturile asupra
cărora le-au fost încredinţate în gestiune de titularii de drepturi;

4.2. Activitatea de colectare
Conform Balanței de verificare a soldurilor perioada 23.08.2019-31.12.2019 și a
Situației fluxurilor de numerar pentru 23.08.2019 – 31.12.2019 remunerația de autor încasată
de ANPFI în perioada 23.08.2019 – 31.12.2019 a constituit 1 550 400,00 lei colectaţi de AN
”COPYRIGHT”.
Totodată, potrivit informațiilor prezentate în cadrul controlului de către AN
”COPYRIGHT”, achitarea către ANPFI a remunerației de autor în anul 2019 a constituit
1 933 200,00 lei, sumă menționată de către ANPFI în Raportul anual de transparență al ANPFI
pentru anul 2019, ca sumă colectată. Potrivit Raportului Situația fluxurilor de numerar pentru
perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, încasările ANPFI au constituit 2 211 200,00 lei.
Informația cu privire la sumele colectate şi plătite în perioada 23.08.2019 – 31.12.2019
se prezintă în Tabelul nr. 5.
Tabelul nr. 5
Sume colectate şi plătite în perioada 23.08.2019 – 31.12.2019
Sumă colectată în perioada
23.08.2019 – 31.12.2019

Suma plătită titularilor în perioada
23.08.2019 – 31.12.2019

1 550 400,00 lei

1 377 457,02 lei
ceea ce reprezintă 88,8 % din suma colectată

Potrivit art. 49 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 139/2010, acumularea remunerației
reprezintă una dintre atribuțiile organizației de gestiune colectivă. Comisia de control constată
că ANPFI a colectat/a acumulat remunerația pentru valorificarea obiectelor drepturilor conexe,
chiar și în perioada când nu era organizație de gestiune colectivă (până la emiterea Deciziei
AGEPI nr. 27/1747 din 09.08.2019 „Cu privire la avizarea Asociației Obștești Asociația
Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți din Republica Moldova”, publicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 261-268 din 23.08.2019).
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Neconformitate:
Încălcarea prevederilor art. 49 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 139/2010, ANPFI nu
era în drept să acumuleze remunerație până la data publicării în Monitorul Oficial a
Deciziei AGEPI nr. 27/1747 din 09.08.2019 „Cu privire la avizarea Asociației Obștești
Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți din Republica
Moldova”, publicată în Monitorul Oficial nr. 261-268 din 23.08.2019).

4.3. Activitatea de repartizare și plată
ANPFI menționează în Raportul anual de transparenţă pentru anul 2019, că „În anul
2019, reieşind din faptul că ANPFI a fost avizată şi i s-a eliberat aviz abia în luna august 2019, a
fost în vigoare Contractul Nr. С3 din 01.09.2018 încheiat cu Asociaţia Obştească Asociaţia
Naţională „COPYRIGHT”. Conform contractului, potrivit prevederilor Legii nr. 139/2010
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, a metodologiei aprobate, a legislaţiei conexe
pertinente cât şi a uzanţelor stabilite, de către ANPFI a fost efectuată distribuirea prin intermediul
softului de distribuire/repartizare a remuneraţiei destinată titularilor de drepturi conexe ce aparţine
AN „COPYRIGHT”. Astfel, Softul de distribuire funcţionează prin încărcarea datelor privind
operele
valorificate într-o anumită perioadă de timp - în baza informaţiei obţinute prin
intermediul sistemului de monitorizare.”
Potrivit explicaţiilor ANPFI (notificarea nr. intrarea AGEPI 3182 din 24.11.2020) cu
privire la mecanismul de plată a remuneraţiei cuvenite titularilor drepturilor conexe (sistem
informaţional, soft utilizat la plata remuneraţiei), solicitate prin Notificarea AGEPI nr. 1037 din
18.06.2020, ANPFI a adus la cunoştinţă că „în conformitate cu prevederile Legii nr. 139/2010 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe, a metodologiei aprobate, a legislaţiei conexe pertinente cât şi a
uzanţelor stabilite, de către ANPFI a fost efectuată distribuirea prin intermediul softului de
distribuire/repartizare a remuneraţiei destinată titularilor de drepturi conexe ce aparţine AN
„ COPYRIGHT”.
Referitor la Programul (softul) de distribuire a remuneraţiei, ANPFI a declarat că dispune
de acest program (anexând screen-shotul programului), totodată, menţionând că deoarece avizarea
ANPFI şi eliberarea avizului a fost efectuată de către AGEPI abia la 23.08.2019, pentru anul
2019 distribuirea remuneraţiei a fost efectuată prin intermediul softului de distribuire/repartizare a
remuneraţiei destinată titularilor de drepturi conexe ce aparţine AN „COPYRIGHT”.
Informația cu privire la activitatea de repartizare și plată în perioada 23.08.2019 –
31.12.2019 se prezintă în Tabelele nr. 6.1 şi nr. 6.2.
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Tabelul nr. 6.1.
Activitatea de repartizare în perioada 23.08.2019 – 31.12.2019
Număr de titulari
cărora le-au fost repartizate
sume

Membri

86

1 336 360,00 lei

Nemembri

1

97 013,00 lei

Organizații similare din
străinătate
-

Sume repartizate pe baza
rapoartelor privind operele
valorificate primite de la
utilizatori
Total remunerație repartizată

1 433 372,93 lei

Număr titulari de drepturi
notificaţi pentru sumele
neplătite/nerevendicate

Tabelul nr. 6.2.
Activitatea de plată în anul 2019
Sume plătite pe bază de
rapoarte privind operele
valorificate

Sume plătite pe baza datelor furnizate prin intermediul
raportului de monitorizare: 1 377 457,02 lei
86 persoane fizice
1 280 444,25 lei
ООО Сони Мьюзик Энтертейнмент
97 012,77 lei

Comisia de control menționează că, potrivit Balanței de verificare a soldurilor la contul
544 perioada 23.08.2019-31.12.2019 prezentat, ANPFI a achitat suma de 1 377 457,25 lei către
86 membri ai organizației și 1 persoană juridică.
Potrivit Certificatului Băncii Comerciale ”Moldova-Agroindbank” S.A. nr.
S887/E00421 din 14.07.2020, soldul ANPFI la data de 31.12.2019 constituia 401 360,74 lei,
care urmează a fi achitată titularilor de drepturi, potrivit art. 49 alin. (3) lit. b) din Legea nr.
139/2010, ținând cont că ANPFI a reținut suma de 475 613,75 lei cu titlu de cheltuieli efective
aferente gestionării drepturilor pentru anul 2019.
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Neconformitate:
ANPFI nu dispune de un mecanism adecvat de acumulare şi distribuire a
remunerației cuvenite titularilor de drepturi conexe, condiţie prevăzută expres de
prevederile art. 48 alin. (6) lit. d) din Legea nr.139/2010.

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”.
Comisia de control menționează că Bugetul ANPFI pentru anul 2019 a fost aprobat în
sumă de 511 510,00 lei. Conform informației privind procentajul cheltuielilor efective aferente
gestionării drepturilor și cheltuielilor pentru promovare reținut în anul 2019, comisionul
calculat pentru anul 2019 constituie 773 280,00 lei, ce reprezintă 40% din remunerația colectată
de 1 933 200,00 lei.
Informația privind veniturile și cheltuielile de administrare, organizare în anul 2019 se
prezintă în Tabelul nr. 7.
Tabelul nr. 7
Veniturile și cheltuielile de administrare, organizare în anul 2019
Comisionul
aprobat pentru
anul 2019 *

Comisionul
planificat
conform bugetului
pentru anul 2019
511 510,00 lei

Comision reţinut „de facto”
(cheltuieli de funcţionare efective)

475 613,75 lei,
dintre care:
retribuirea muncii, inclusiv contribuții/prime
asigurări medicale/sociale
323 736,54 lei
servicii bancare
11 433,60 lei
arendă auto/combustibil
65 342,08 lei
servicii juridice
56 521,82 lei
deplasări
11 934,34 lei
alte servicii și cheltuieli materiale
6 645,37lei

* Din materialele prezentate de ANPFI nu a fost posibil de identificat cuantumul aprobat

al comisionului de gestiune.
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Astfel, în anul 2019, conform Raportului Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație
specială 2019, cheltuielile de funcționare suportate de ANPFI au constituit 475 613,75 lei,
sumă menționată și în Raportul Balanța de verificare a soldurilor pentru anul 2019. Totodată
menționăm, că conform Raportului Balanța de verificare a soldurilor perioada 23.08.201931.12.2019, cheltuielile calculate la contul 716 în perioada supusă controlului constituie
236 258,87 lei.
Comisia de control constată că din remunerația colectată/acumulată de către ANPFI,
AN ”COPYRIGH” a reținut un comision de administrare de 38,9%, precum și a fost reținut un
alt comision de administrare de către ANPFI de 24,6%, potrivit actului Procentajul
cheltuielilor efective aferente gestionării drepturilor și cheltuielilor pentru promovare reținut
în anul 2019, în consecință, remunerația destinată titularilor de drepturi se diminuează, prin
dublarea nejustificată a comisionului de administrare.
Potrivit Tabelului 3.1. Sume disponibile în contul organizației de gestiune colectivă din
Raportul anual de transparență, ANPFI declară că la sfârșitul anului 2019 pe conturile acestuia
se regăsea suma de 297 666,00 lei cu titlu de comision de administrare.
Astfel, ținând cont că ANPFI a reținut deja o sumă pentru cheltuielile aferente pentru
anul 2019 (comision de administrare), Comisia de control, având în vedere prevederile art. 49
alin. (3) lit. b) din Legea nr.139/2010, consideră că suma dată urmează să fie repartizată și
achitată titularilor de drepturi.
Neconformitate:
Dublarea nejustificată a comisionului de administrare aferent gestionării
drepturilor conexe, în consecință diminuarea remunerației destinată titularilor de
drepturi.

Astfel, în rezultatul efectuării controlului privind activitatea ANPFI desfășurată în
perioada 23.08.2019 – 31.12.2019, Comisia de control a identificat următoarele
neconformități:
1. Nerespectarea prevederilor pct. 4.5 şi pct. 4.8 din Statutul ANPFI cu privire la
modalitatea de convocare a Adunării Generale şi de întrunire a cvorumului necesar pentru a fi
considerată deliberativă;
2. Încălcarea prevederilor pct. 4.5 din Statutul ANPFI – necomunicarea fiecărui membru
în parte despre convocarea Adunării Generale;
3. Contrar prevederilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 139/2010 şi pct. 9 din Instrucţiune,
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”, ANPFI a refuzat de a prezenta copii de pe
contractele/acordurile solicitate de Comisia de control prezentând prima şi ultimă filă, invocând
confidenţialitatea acestora;
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4. Contrar prevederilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 139/2010 şi pct. 9 din Instrucţiune,
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”, ANPFI a refuzat de a prezenta repertoriul
gestionat, actualizat, pentru anul 2019 (în orice format);
5. Pe perioada supusă controlului, ANPFI nu a asigurat accesul membrilor la orice
informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, încălcând astfel prevederile pct. 2.1 din Statut;
6. Neexercitarea pe perioada supusă controlului a atribuţiei funcţionale a organizaţiei de
gestiune colectivă prevăzute de art. 49 alin.( 1) lit. a) din Legea nr. 139/2010 - de eliberare a
licenţelor pentru valorificarea obiectelor drepturilor conexe, drepturile asupra cărora le-au fost
încredinţate în gestiune de titularii de drepturi;
7. Încălcarea prevederilor art. 49 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 139/2010, ANPFI nu era în
drept să acumuleze remunerație până la data publicării în Monitorul Oficial a Deciziei AGEPI
nr. 27/1747 din 09.08.2019 „Cu privire la avizarea Asociației Obștești Asociația Națională a
Producătorilor de Fonograme și Interpreți din Republica Moldova”, publicată în Monitorul
Oficial nr. 261-268 din 23.08.2019);
8. ANPFI nu dispune de un mecanism adecvat de acumulare şi distribuire a remunerației
cuvenite titularilor de drepturi conexe, condiţie prevăzută expres de prevederile art. 48 alin. (6)
lit. d) din Legea nr.139/2010;
9. Dublarea nejustificată a comisionului de administrare aferent gestionării drepturilor
conexe, în consecință diminuarea remunerației destinată titularilor de drepturi.
În rezultatul celor menționate mai sus, Comisia de control înaintează ANPFI
următoarele recomandări, implementarea cărora va aduce activitatea organizației în
concordanță cu legislația în vigoare:
1. Cooperarea cu AGEPI, inclusiv prin punerea la dispoziţie a oricăror documente şi
informaţii necesare pentru buna desfăşurare a controlului în vederea facilitării monitorizării
activităţii OGC, în vederea corespunderii activităţii acesteea cu prevederile Legii nr. 139/2010
şi 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 şi actualizarea informației
pe pagina web a ANPFI cu privire la:
- titularii de drepturi care nu și-au revendicat remunerația;
- creațiile pentru care nu este identificat titularul de drepturi.
4. Asigurarea accesului membrilor la orice informaţie ce ţine de activitatea ANPFI.
5. Crearea posibilității tehnice pentru membrii ANPFI de a-și declara repertoriul în
regim online prin intermediul paginii web.
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6. Gestionarea eficientă a drepturilor și reținerea rezonabilă unui comision de
administrare ce nu depășește 40% cumulat cu cel reținut de AN ”COPYRIGHT”;
7. Repartizarea și achitarea către titularii de drepturi a remunerației în sumă de
297 666,00 lei, ce figurează cu titlu de comision de administrare.
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 ANPFI în privinţa neregulilor constatate,
reieșind din:
1. Nerespectarea obligaţiei stabilite la 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 sînt solicitate”, prin refuzul ANPFI de a prezenta copii de pe
contracte/acorduri solicitate de Comisia de control.
2. Lipsa mecanismului adecvat de acumulare şi distribuire a remunerației cuvenite
titularilor de drepturi conexe, condiţie prevăzută expres de prevederile art. 48 alin. (6) lit. d) din
Legea nr.139/2010.
3. Nerespectarea obligației prevăzute de art. 49 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 139/2010,
ținând cont că în soldul ANPFI la data de 31.12.2019 constituia suma de 401 360,74 lei.
4. Nerespectarea prevederilor art. 49 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 139/2010 - reținerea
în conturi a sumei de 297 666,00 lei cu titlu de comision de administrare, după reținerea
cheltuielilor efective aferente gestionării drepturilor.

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:
Rodica POPESCU
Patricia BONDARESCO
Eugeniu RUSU
Veaceslav ONIŞORU
Tatiana CERTAN
Florin MIHAILOV
Aliona BIHOVSCAIA

____________
___________
___________
_____________
_____________
_____________
_____________

Reprezentanții ANPFI

________________ _________
_______________ _________
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