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Raport/Darea de seamă privind activitatea Asociaţiei Obşteşti 

Asociaţia Naţională Copyright pe parcursul anului 2014 

Asociaţia Obştească Asociaţia Naţională Copyright (ANCO) a fost fondată pentru 

colectarea şi administrarea transparentă a drepturilor de autor şi conexe.. 

Conform Deciziei AGEPI nr.3/1566 din 20.09.2013, publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr.216-220 din 04.10.2013, au fost avizate toate organizaţiile de gestiune 

colectivă (OGC) să gestioneze, de sine stătător sau în comun, în bază de acord, toate drepturile 

care le-au fost încredinţate în gestiune. Potrivit Dispoziţiilor respectivei Decizii, ANCO la fel a 

fost avizată cu dreptul de colectarea a remuneraţiei. 

Pentru implementarea Deciziei AGEPI nr.3/1566 din 20.09.2013 şi necesitatea consolidării 

relaţiilor de conlucrare între OGC şi utilizatori, la data de 14.11.2013 a fost semnat un Protocol 

de către reprezentanţii AGEPI, AsDAC, ANCO şi ORDA. Părţile s-au obligat să identifice 

soluţii de delimitare a cotelor anuale ce le revin, reieşind din repertoriul gestionat de acestea 

conform contractelor încheiate, din volumul total al obiectelor drepturilor de autor şi conexe 

valorificate. Pentru eficienţi zarea modului de determinare a cotelor în baza operelor valorificate, 

AGEPI a achiziţionat Baza de date a pieselor muzicale difuzate pe parcursul anului 2013, 

generate de sistemul specializat „Media Forest", şi a pus-o la dispoziţia OGC-urilor în mod 

gratuit, unica obligaţie a cărora fiind de a identifica piesele din repertoriul propriu şi transmiterea 

datelor la AGEPI. Pentru ca acest proces să fie realizat cu succes, la data de 24.01.2014, a fost 

semnat un Protocol comun între AGEPI, ANPCI, AsDAC, ANCO şi ORDA, prin care a fost 

creat Grupul comun de lucru, care trebuia să delimiteze cotele procentuale ce le revin fiecărei 

organizaţii din volumul total al obiectelor drepturilor de autor şi conexe valorificate, inclusiv 

cota pentru drepturile ce cad sub incidenţa licenţei extinse şi obligatorii ale titularilor de drepturi, 
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care nu sunt membri la nici o organizaţie de gestiune colectivă din Republica Moldova şi care 

nici nu le-au încredinţat gestiunea drepturilor sale în alt mod, acestea urmînd a fi aplicate la 

colectarea remuneraţiei ce urmează a fi achitată de către utilizatori pentru anul 2014, precum şi 

la repartizarea remuneraţiei acumulate în anul 2013. 

Pentru prezentarea rapoartelor privind cotele procentuale delimitate de către fiecare 

organizaţie în dependenţă de repertoriul gestionat şi cota delimitată pentru obiectele drepturilor 

de autor şi conexe neidentificate a fost stabilit termenul de 1 lună. 

Toate asociaţiile de gestiune colectivă ale drepturilor de autor şi conexe avizate au transmis 

în termenii stabiliţi către AGEPI informaţia privind cotele sale ce le revin şi doar AsDAC nu a 

prezentat informaţiile solicitate. întru soluţionarea pe cale amiabilă al situaţiei create, la data 

04.06.2014 către AsDAC a fost transmisă o cerere prealabilă cu solicitarea de a-şi onora 

obligaţiile asumate prin semnarea Protocolului din 24.01.2014 în termen de 30 de zile. Nici un 

răspuns la cererea înaintată nu am primit şi pînă în prezent AsDAC se eschivează de la 

prezentarea informaţiilor solicitate. 

Lipsa acestor informaţii crea pe parcursul anului 2014 impedimente majore în activitatea 

OGC-urilor, fiind imposibilă colectarea remuneraţiei de autor doar din motivul că nu au fost 

stabilite cotele finale, luînd la bază şi cotele prezentate de către AsDAC. Ba mai mult, noi, cît şi 

celelalte OGC am fost nevoiţi să suportăm cheltuieli nejustificate, fără a avea posibilitatea de a 

ne realiza atribuţiile de bază doar din motivul că AsDAC nu a transmis către AGEPI cotele 

procentuale deţinute. 

Ţinînd cont de faptul că termenul convenit şi acceptat de către AsDAC prin semnarea 

Protocolului din 24.01.2014 a fost depăşit peste orice limită a unui termen rezonabil şi prin 

acţiunile sale ilicite această organizaţie stopa activitatea celorlalte OGC inclusiv ANCO, am 

solicitat AGEPI să întreprindă careva măsuri. 

Pe lîngă ilegalităţile cu care ne-am întimpinat în anul 2014 ANCO a activat în regim 

normal şi a făcut la maxim tot posibilul pentru îndeplinirea cerinţelor legale. 

Ultimile hotărîri care vizau aspectele ce ţin de dreptul de autor şi conexe au fost prezentate 

către AGEPI la controlul care a fost efectuat în anii precedenţi. 

In ce priveşte auditul intern sau extern, acesta n-a fost efectuat din cauza lipsei necesităţii 

acestuia. în cazul în care AGEPI îl va solicita propunerea va fi analizată. 

Şedinţele consiliului au loc potrivit reglementărilor statului ANCO. 

Modificări ale satutului ANCO n-au fost efectuate, dar la una din ultimile şedinţe ale 

anului 2015, a fost discutat şi aprobat statutul asociaţiei în nouă-redacţie, care urmează să fie 

înregistrat la Ministerul Justiţiei. 
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Persoane împuternicite de a reprezenta ANCO este Preşedintele L.Ştirbu şi membrii 

consiliului în limitele competenţei sale statutare, precum şi Directorul. 

O listă a acordurilor de licenţă cu utilizatorii nu putem prezenta deoarece, după cum am 

relatat mai sus din cauza acţiunilor ilegale ale AsDAC, ANCO a fost în imposibilitate de a 

colecta remuneraţia pentru anul 2014, iar la moment această remuneraţia se colectează prin 

intermediul CLAD, în anumite circumstanţe inclusiv şi pentru anul 2014, astfel la finele anului 

2015, vom putea face careva totaluri ce remuneraţie a fost colectată pentru anul 2014 şi ce 

licenţe au fost eliberate. 

Pentru respectarea pct.7 a Deciziei de avizare, am informat prin diferite cereri şi scrisori că 

ANCO nu colectează remuneraţia pentru anul 2014 în timp ce este în imposibilitate de a o 

colecta, astfel nu putem prezenta nici o dare de seamă cu privire la remuneraţia distribuită, avînd 

în vedere că nu a fost colectat nimic pe parcursul anului 2014. 

La moment ANCO duce foarte multe negocieri cu diferiţi titulari de drepturi cu privire la 

semnarea unor contracte, iar asupra unora urmează să se verifice dacă nu mai sînt membri la alte 

OGC din RM pentru a nu dubla colectarea remuneraţiei. Lista completă va fi prezentată ulterior 

într-un termen rezonabil. 

La fel ANCO deţine contracte cu multiple edituri muzicale, în acest fel reprezentînd sute 

de mii de titulari de drepturi din Republica Moldova (printre acestea fiind Uniunea 

Producătorilor de Fonograme si Videograme, Agenţia - Editorial Musicala, Acces Music, 

Content Video, Music Master, Can records, Radio Poli Disc, Trimedial) iar prin intermediul 

acestora reprezintă editurile musicale din ţările străine (inclusiv Sony/ATV Music Publishing, 

EMI Music Publishing, Warner Chappell Music, Kobalt Music, Music Sales Group, 

Connexion Media, Bucks Music, Blue Mountain Music, Because Edition Music, Roy Orbison 

Music, Wixen Music, A-Train Music, Первое Музыкальное Издательство (First Music 

Publishing), United Music Group, Издательство Монолит, Roton Music Publishing, Roton 

Mastering, ВОИС). 

La fel ANCO a ţinut cont de recomandările efectuate de AGEPI în cadrul altor controale 

printre aceste se află faptul dispunerii de către ANCO a unui soft performant de distribuire a 

remuneraţiei. 

Una din reuşitele ANCO a fost colaborarea cu ORDA în vedere fondării Instituţiei Private 

Centrul de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor pentru optimizarea cheltuielilor de 

administrare a drepturilor de autor şi conexe. 

Organizaţia Centrul de Licenţiere şi Administrare a Drepturilor (CLAD) este o instituţie 

privată neguvernamentală, fondată prin libera manifestare a voinţei fondatorilor Asociaţia 
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Obştească Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA) şi Asociaţia Obştească Asociaţia 

Naţională „Copyright" (ANCO), în calitate de organizaţii de gestiune colectivă avizate legal de 

către AGEPI în condiţiile Legii nr.139/2010, conform Deciziei AGEPI nr.3/1566 din 20.09.2013 

publicată în Monitorul Oficial nr.216-220/04.10.2013. 

înfiinţarea acestei instituţii private a fost condiţionată de necesitatea asigurării drepturilor 

de autor şi conexe, în special prin prisma transparentizării funcţiei de colectare a remuneraţiei de 

autor. Statutul CLAD permite realizarea funcţiei de colectare de la utilizatorii obiectelor 

dreptului de autor şi drepturilor conexe a remuneraţiei destinate fondatorilor, inclusiv membrilor 

săi şi partenerilor contractanţi, precum şi altor organizaţii de gestiune colectivă a drepturilor 

patrimoniale, în condiţiile legal stabilite în acest sens. 

Pentru anul 2015 ANCO depune un mare efort şi multă speranţă că va reuşi să 

îndeplinească un volum de muncă mai mare şi mult mai calitativ. 
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