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1. DISPOZIŢII GENERALE 

Asociaţia Naţională ,.Copyright'" (numită în continuare "Asociaţie") este o asociaţie 

obşteasca sub forma juridico-organizatorică de organizaţie obştească, creată şi 

înregistrată în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 837 din 17.05.1996 "Cu 
privire la asociaţiile obşteşti" şi Legea Republicii Moldova nr. 293-XIII din 23.11.1994 
.,Privind dreptul de autor şi drepturile conexe". 
Asociaţia este o formaţiune benevolă, de sine stătătoare, autogestionară, constituită prin 
liberă manifestare a voinţei persoanelor asociate în vederea protecţiei şi realizării 

drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi a drepturilor civile, economice, sociale 
şi culturale, altor categorii de drepturi. 
Denumirea deplină a Asociaţiei este: în limba de stat - "Asociaţia Naţională 

,.Copyright'"', în limba rusă- "HauHoHaJibHall acCOL\HaUHl! ,.Copyright"". 
Denumirea abreviată a Asociaţiei este: "ANCO". 

·Fondatorii Asociaţiei sînt: 
LIVIU ŞTIRBU, buletinul de identitate numărul A 02078571, eliberat la 14.09.2001 de 
către oficiul 02, domiciliat în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Moara Roşie, 19, 
ap. 6; 
IGOR DÎNGA, buletinul de identitate numărul A 03020115, eliberat la 09.03.1998 de 
căb·e oficiul 03, domiciliat în Republica Moldova, mun. Chişinău, Vatra, str. Luceafărul, 
16: ~. 

VALERIU CATARAGA, buletinul de identitate numărul A 42118574, eliberat la 
24.07.2003· de către oficiul 42, domiciliat în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 
Inclependenţ'ei, 42/2, ap. 67. 
Asociaţia dispune de bilanţul independent, ştampila rotundă cu denumirea sa, conturile de 
decontare, valutare şi alte conturi, precum şi activează pe principii de independenţă 
economică completă, poate semna în nume propriu acte juridice, acorduri şi contracte, 
dispune de alte elemente de identificare, necesare pentru activitatea sa. 
Asociaţia este organizaţie necomercială, care nu are scop obţinerea profitului şi nu 
foloseşte proprietate sau venit în interesul mmia din membri ai Asociaţiei. 
Asociaţia dispune de patrimoniul, ce este destinat atingerii scopurilor, prevăzute de 
prezentul Statut. Asociaţia cu drept de proprietate efectuează folosinţa, posesia, dispoziţia 
patrimoniului în conformitate cu prezentul Statut şi pomiă răspundere în limitele 
patrimoniului său. · 
Asociaţia dobîndeşte şi realizează drepturi şi îndeplineşte obligaţii, precum şi poate fi 
reci amant şi reclamat în instm1ţele de judecată. 
În activitatea sa Asociaţia se conduce ele legislaţia în vigoare a RepubLicii Moldova, 
convenţiile şi acordurile internaţionale, la care Republica Moldova este pmie, şi de 
prezentul Statut. 
Asociaţia poate crea reprezentanţele, filialele şi alte structuri organizatorice în Republica 
Moldova şi în ţările străine. 
Asociaţia poate fi membru în organizaţii obşteşti internaţionale (neguvernamentale, 
nonprofit), stabili legături şi avea contacte internaţionale directe, încheia acorduri 
respective, precum şi participa la acţiuni care nu contravin obligaţiilor internaţionale ale 
Republicii Moldova. 
Activitatea Asociaţiei se extinde asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova. În 
activitatea sa Asociaţia colaborează cu membrii săi, alte persoane fizice şi juridice, 
inclusiv străine, indiferent de formă juridico-organizatorică, inclusiv şi cu orgm1ele ale 
administraţiei publice centrale şi locale. Asociaţia atrage în activităţile sale masele largi 
ale populaţiei, ·m1b·eprenori şi întreprinderi, bazîndu-se pe iniţiativa, sprijinul şi asistenţa 
acestora. 

1.13. Durata activităţii Asociaţiei este nelimitată. 
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1.14. Sediul Asociaţiei se află în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Moara Roşie, 19, ap. 
6. 

2. SCOPURELE DE BAZĂ ŞI SARCINILE ASOCIAŢIEI 

2.1. Scopurile de bază ale Asociatiei sînt: 
2.1.1. promovarea, realizarea, ocrotirea şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale 

membrilor şi membrilor-asociaţi ai Asociaţiei; 
2.1.2. promovarea, realizarea, ocrotirea şi protecţia dreptului de autor şi drepturilor conexe ale 

membrilor şi membrilor-asociaţi ai Asociaţiei; 
2.1.3. promovarea în Republica Moldova şi în alte ţări a operelor, interpretărilor şi 

fonogramelor; 
2.1.4. lupta cu concurenţa neloială în domeniul dreptului de m1tor şi drepturilor conexe, precum 

şi si.1sţinerea dezvoltăl'ii social-economice a domeniului culturii, dreptului de autor şi 
drepturilor conexe; 

2.1.5. lupta, în limitele competenţei, cu contrafacere (piraterie). valorificare ilegală şi 

nesancţionată a obiectelor dreptului de autor şi ale drepturilor conexe. 
2.2. Sarcinile Asociatiei sînt: 
2.2.1. reprezentarea şi protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor şi membrilor

asociaţi ai Asociaţiei, precum şi a titularilor drepturilor de autor şi conexe, la cererea 
acestora, în faţă persoanelor fizice şi juridice, organelor publice centrale şi locale, 
instanţelor de judecată; 

2.2.2. reprezentarea intereselor membrilor şi membrilor-asociaţi ai Asociaţiei, în limitele 
competenţei sale, la elaborarea şi realizarea politicii de stat în domeniile, legate de 
atingerea scopurilor statutme; 

2.2.3. prezentarea organelor publice, în modul stabilit, a propunerilor referitor la perfecţionarea 
cadrului legal din domeniul protecţiei dreptului de autor şi drepturilor conexe; 

2.2.4. consultarea membrilor Asociaţiei în problemele ce ţin de promovarea şi protecţia 

drepturilor şi intereselor lor; 
2.2.5. acordarea spriginului la îmbunătăţirea stării economica-financiare a membrilor 

Asociaţiei; 

2.2.6. asigurarea respectării drepturilor membrilor şi membrilor-asociaţi ai Asociaţiei la 
valorificarea operelor, interpretărilor şi fonogramelor acestora de către utilizatori; 

2.2.7. medierea la încheierea contractelor cu privire la obiectele dreptului de autor şi dreptmilor 
conexe; 

2.2.8. încheierea cu persoanele fizice şi juridice a contractelor de reprezentare, realizme şi 

protecţie a drepturilor şi intereselor legitime ale titularilor drepturilor de autor şi conexe; 
2.2.9. administrarea pe principii colective a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe, 

exercitată în conformitate cu legislaţia şi în limitele împuternicirilor, delegate Asociaţiei 
de către titularii de drepturi prin contractele respective; 

2.2.1 O. acordarea serviciilor juridice şi altor servicii specializate; 
2.2.11. ţinerea evidenţei, înregistrarea, în limitele competenţei sale, a obiectelor de proprietate 

intelectuală, titularilor şi utilizatorilor acestora, precum şi ţinerea bazelor de date 
specializate; 

2.2.12. crearea şi administrarea fondurilor de susţinere a activităţilor de creare şi valorificare a 
obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe; 

2.2.13. evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală; 
2.2.14. activitatea metodica-informaţională şi culturală; 
2.2.15. efectuarea cercetărilor de marketing, prelucrare analitică şi statistică a informaţiei din 

domeniul de protecţie a dreptului de autor şi drepturilor conexe; 
2.2.16. organizarea şi efectuarea, în limitele legislaţiei, a expertizelor a obiectelor dreptului de 

autor şi drepturilor conexe, a producţiei contrafacute şi a altor obiecte; 
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2.2.17. organizmea, petrecerea şi asigurarea expoziţiilor. conferinţelor. seminarelor, întrunirilor, 
lecţiilor, stagierilor şi schimbului de specialişti, participarea în schimburi culhrrale, 
inclusiv internaţionale, legate de atingerea scopurilor statutare, preClun şi a acţiunilor şi 
măsurilor de binefacere; 

2.2.18. efectuarea activităţii economice, de producere, editorial-poligratice. tipogratice şi 

informaţional-publicitare, altor activităţi, ce contribuie la realizarea scopurilor statutare, 
inclusiv cu prin intermediul intreprinderilor şi organizaţiilor create; 

;2.2.19. crearea persoanelor juridice, inclusiv şi a întreprinderilor, asociaţiilor obşteşti şi 

mijloacelor de informare in masă; 
2.2.20. colaborarea internaţională şi schimbul de experienţă în domeniul protecţiei dreptului de 

autor şi drepturi lor conexe, precum şi în alte domenii; 
2.2.2 l. desfăşurarea altor sarcini. neînterzise de legislaţie. 
2.3. În cadrul administrării pe principii colective a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe 

Asociaţia, conform legislaţiei, exercită în numele membrilor şi membrilor-asociaţi ai săi 
pe care-i reprezintă. şi în temeiul împuternicirilor primite de la ei, următoarele atribuţii: 

2.3.1. eliberează beneticiarilor licenţe privind valorifrcarea obiectelor drepturilor de autor şi 
conexe, drepturile patrimoniale asupra cărora au fost delegate ei spre administrare pe 
principii colective; 

2.3.2. negociază cu beneficiarii cuantumul remuneraţiei de autor pentru valorificarea obiectelor 
drepturilor· de autor şi conexe şi alte condiţii din licenţe; 

2.3.3. coordonează cu beneficiarii cuantumul remuneraţiei în cazul în care Asociaţia va ti 
autorizată de către titulari de drepturi numai cu acumularea remuneraţiei fără dreptul de a 
elibera licenţe; 

2.3.4. acumulează remuneraţia conform contractelor încheiate şi legislaţiei din domeniu; 
2.3.5. distribuie şi achită titularilor şi partenerilor, la timp şi echitabil, remuneraţia, acmnulată 

în baza contractelor de licenţă cu privire Ia valorificarea obiectelor drepturilor de autor şi 
conexe, drepturile patrimoniale asupra cărora au fost delegate Asociaţiei spre 
administrare pe principii colective; 

2.3 .6. întreprinde orice acţiuni juridice, necesare pentru ocrotirea drepturilor administrate de 
ea; 

2.3.7. desfăşoară altă activitate în conformitate cu împuternicirile, primite de la titularii 
drepturilor conexe. 

2.4. Petru exercitarea genurilor de activitate, supuse licenţierii, Asociaţia este obligată să 
primească licenţele respective în modul stabilit. 

3.1 
3.1.1 
3.1.2 

3.1.3 
3.1.4 

3.1.5 
2.4.1. 

3.1.6 

3.1.7 

3. DREPTURILE ASOCIAŢIEI 

Asociatia este în drept: 
să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa; 
să fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în modul stabilit, de 
cele de stat; 
să desfăşoare activitate informaţional-publicitară şi editorială; 
să reprezinte şi să apere interesele legitime ale membrilor săi în organele şi organizaţiile 
de stat, precum şi instanţele de judecată; 
să participe în instanţa de judecată sau arbitraj în calitate de parte în procesul judicim; 
să colaboreze cu organele publice şi judiciare din Republica Moldova şi din alte state, cu 
personale tizice şi juridice, în vederea combaterii pirateriei şi difuzării producţiei 

contrafă.cute şi falsiticate, prectm1 şi în vederea realizării altor scopmi statutare; 
să obţină de la autorităţile publice informaţia. necesară pentru desfăşurarea activităţii 
statutare, cu omisiunile reglementate de legislaţie; 
să creeze, in fi.mcţie de necesităţi, pe contul mijloacelor proprii, fonduri şi subdiviziuni 
structurale; 
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3.1.8 

3.\.9 

13.1.10 

3. L 11 

3.1.12 

3.1.13 
3.1.14 

să desfăşoare activitate economică productivă, externă şi altă activitate de întreprinzător, 
care ar contribui la realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare, în conformitate cu 
legislaţia, inclusiv cu ajutorul întreprinderilor-persoane juridice create în acest scop; 
să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi 
sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de 
la alte ţări, de la fi.mdaţii şi organizaţii naţionale, străine şi internaţionale şi de la persoane 
particulare; 
să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaboraTe 
tehnica-ştiinţifică, economică, financiară şi de producţie, de executare de lucrări şi de 
prestare de servicii în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare; 
să execute lucrări de cercetare ştiinţifică, de proiectare, să efectueze expertiza obştească a 
proiectelor şi programelor de importanţă socială, să pmiicipe la lucrările comisiilor mixte 
atunci când se examinează aceste proiecte; 
să exercite în volum deplin atribuţiile care nu contravin legislaţiei cu privire la asociaţiile 
obşteşti, conferite persom1elorjuridice de legislaţie; 
să organizeze, în condiţiile legii, întruniri şi alte acţiuni publice; 
să aibă denumire şi simboLică proprie; 
Asociaţia este în drept să păstreze remuneraţia neridicată de către titularii de drepturi şi s
o includă, după 3 ani de la data încasării ei la contul său, în sumele ce se repmtizează sau 
s-o folosească în alte scopuri ce ţin de interesele titularilor drepturilor conexe pe care îi 
reprezintă. 

4. OBLIGAŢIILE ASOCIAŢIEI 

4.1 Asociatia este obligată: 
4.1.1 să respecte Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova, nmmele de drept internaţional 

referitoare la domeniul de activitate a asociaţiilor obşteşti, precum şi normele prevăzute 
ele statutul asociaţiei; 

4.\.2 să introducă modificările necesare în documentele ele constituire, în cazul modificării 
legislaţiei sau constatării necorespunderii acestor documente cu legislaţia; 

4.1.3 să informeze anual organul de înregistrare asupra continuării activităţii asociaţiei, 

inclicând denumirea, sediul organului de conducere, datele privind conducătorii 

asociaţiei, care se trec în Registrul de stat al asociaţii lor obşteşti; 
4.1.4 să verse la buget şi în fondurile extrabugetare impozitele şi alte plăţi obligatorii, în 

conformitate cu legislaţia. 
4.2 Asociaţia este obligată să îndeplinească în interesul membrilor-titulmi, pe cm·e îi 

reprezintă, următoarele obligaţiuni: 

4.2.1 să folosească remuneraţia acumulată exclusiv pentru distribuirea şi plata ei titularilor de 
drepturi. Totodată Asociaţia are dreptul să reţină din remuneraţia acumulată sume pentru 
acoperirea cheltuielilor efective suportate la acumularea, distribuirea şi plata acestei 
remuneraţii, precum şi sumele care se varsă în fondurile speciale, create de Asociaţie prin 
hotărîrea Consi 1 iului ei; 

4.2.2 să repartizeze şi să plătească sistematic remuneraţia acumulată proporţional cu 
valorificarea reală a obiectelor drepturilor de autor şi conexe, reţinînd sumele indicate la 
punctul 4.2.1 al prezentului Statut: 

4.2.3 concomitent cu plata rermmeraţiei să prezinte membrilor şi membrilor-asociaşi ai săi dări 
de seamă despre folosirea drepturilor acestora; 

4.2.4 să prezinte organelor de stat abilitate documentele la control în modul, stabilit ele 
legislaţie. 
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5. MEMBRII ASOCIAŢIEI 

5.1 Asociaţia este o organizaţie obştească benevolă. În Asociaţie pot intra în calitate de 
membri şi membri-asociaţi persoanele fizice şujuriclicc conform legislaţiei. 

5.2 Fondatorii Asociaţiei după momentul înregistrării de stat a acesteia devin membrii 
acesteia. 

5.2.1 Membri ai Asociaţiei pot fi cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, 
care au atins majoratuL au capacitate de exerciţiu şi o reputaţie impecabilă, interesate în 
realizarea scopurilor şi sarcinilor Asociaţiei cu condiţia că aceste persoane sînt titulari ai 
dreptului de autor şi/sau ai drepturilor conexe în condiţiile legislaţiei. 

5.3 Dobândirea calităţii de membru al Asociaţiei se efectuează prin Decizia Consiliului 
Asociaţiei, adoptată în baza depunerii cererii şi/sau încheierii cu Asociaţia a contractului 
în forn1ă scrisă. 

5.4 Membru-asociat al Asociaţiei poate deveni în baza unui contract orice persoană juridică, 
inclusiv organizaţie a oamenilor de creaţie, interpreţilor sau producătorilor de fonograme, 
cu condiţia că aceste persoane au o reputaţie impecabilă şi sînt interesate în realizarea 
scopurilor şi sarcinilor Asociaţiei. 

5.5 Fiecare membru-asociat este reprezentat în Asociaţie de către un reprezentant-persoană 
ti zică, împutemicită pentru această în modul stabilit de legislaţie. 

5.6 Membrii-asociaţi ai Asociaţiei au drepturi şi obligaţii egale cu membrii Asociaţiei. 

Membrul-asociat este obligat să plătească ta.,'Cele şi contribuţiile, stabilite de Consiliul 
Asociaţiei. 

5.7 Membrii Asociatiei sînt în drept: 
5.7.1 să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei; 
5.7.2 să participe la administrarea activităţii Asociaţiei; 
5.7.3 să iasă din Asociaţie după propria convingere; 
5.7.4 să se adreseze în organele de conducere ale Asociaţiei cu once chestiune legată de 

activitatea acesteia; 
5.8 Membrii. membrii-asociaţi şi membrii-asociaţi m Asociaţiei, precum şi alţi titulmi de 

drepturi, sînt în drept să trm1smită Asociaţiei prin contracte drepturile lor patrimoniale 
pentru administrare pc principii colective. 

5.9 Membrii Asociatiei sînt obligati: 
5.9.1 să respecte prevederile prezentului Statut; 
5.9.2 să respecte condiţiile contractelor, încheiate între ei şi Asociaţie, în baza prezentului 

Statut; 
5.9.3 să participe şi să contribuie, în măsura posibilităţilor, la activitatea Asociaţiei; 
5.9.4 să prezinte informaţia necesară pentru soluţionarea problemelor vizavi de activitatea 

Asociaţiei. 

5.1 O Membrul Asociaţiei care nu-şi onorează sau îşi onorează necorespunzător obligaţiile sale, 
a încălcat angajamentele asumate faţă de Asociaţie, ori împiedică prin acţiunile sau 
pasivitatea sa activitatea normală a Asociaţiei, poate fi exclus din rândurile acesteia prin 
decizia Consiliului Asociaţiei. 

5.11 Acceptm·ea unui nou membru al Asociaţiei este efectuată de Consiliul Asociaţiei în baza 
cererii depuse ele acesta în modul stabilit de Regulamentul special, aprobat de către 

Consiliul Asociaţiei. 
5.12 Calitatea de membru sau membru-asociat se dobîndeşte începînd din ziua intrării în 

vigoare a deciziei respective a Consiliului Asociaţiei. 
5.13 Drepturile membrului Asociaţiei nu pot ±! transmise persoanelor terţe. 
5.14 Ieşirea membrilor din componenţa Asociaţiei se efectuează în baza cererii în formă scrisă 

şi deciziei Consiliului Asociaţiei cu privire la excluderea solicitantului din componenţa 
membrilor Asociaţiei şi rezilierea contractului cu acesta. 
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6.1 

:6.2 

6.4 
64.1 
6.4.2 
64.3 
644 
6.4.5 

6.4.6 

64.7 
64.8 
6.4.9 

6.4.1 o 

6.4.11 

64.12 
6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.1 

6. PROPRIETATEA ASOCIAŢIEI 

Asociaţia poate avea în proprietate orice bunuri necesare pentru realizarea scopurilor, 
prevăzute de prezentul Statut, cu excepţie acelor obiecte care, conform legislaţiei sau 
acordurilor internaţionale, se pot afla numai în proprietatea statului. 
Asociaţia poate avea în proprietate întreprinderi, organizaţii, instituţii (inclusiv edituri), 
localuri pentru acţiuni de binefacere, realizate sau achiziţionate pe contul mijloacelor 
Asociaţiei în conformitate cu scopurile şi sarcinile statutare. 
Întreprinderea Asociaţiei are dreptul să gestioneze nestingherit bunurile atribuite. 
Raporturile dintre Asociaţia-proprietar şi întreprinderea ei se bazează pe contractul 
încheiat între acestea. Întreprinderea Asociaţiei are dreptul de administrare operativa a 
bunurilor atribuite. 
Proprietatea Asociaţiei se formează din următoarele surse: 
veniturile, realizate conform scopurilor şi sarcinilor statutare; 
taxe de aderare, depuse de fondatori ai asociaţiei la înregistrarea acesteia; 
taxele şi contribuţiile, achitate de către membrii-asociaţi ai Asociaţiei; 
donaţii şi granturi; 
încasări din organizarea lecţiilor publice, expoziţiilor. conferinţelor, seminarelor şi de 
diferită natură; 

veniturile, realizate din activitatea economică productivă şi din altă activitate de 
întreprinzător, inclusiv şi a subdiviziunilor; 
veniturile, realizate din actele juridice civile; 
veniturile, real iza te din activitatea economică externă; 
mijloace materiale şi financiare. donate de sponsori si filantropi în conformitate cu 
legislaţia cu privire la filantropie şi sponsorizare; 
comisionul, reţinut din onorariile achitate titularilor de drepturi, inclusiv celor de peste 
hotare; 
remuneraţia, neridicată de către titularii de drepturi. după termenul de trei ani de la data 
transferării ei la contul Asociaţiei; 
alte surse, neinterzise de legislaţie. 
Cuantumul taxei de aderare, achitate la momentul înregistrării Asociaţiei, constituie 50 
lei pentru fiecare Fondator al asociaţiei. 
Asociaţia este titular al dreptului de proprietate asupra patrimoniului care constă, 
inclusiv, din clădiri, construcţii, mijloace financime, hârtii ele valoare, resurse 
informaţionale, precum şi obiectele sau drepturile proprietăţii intelectuale, etc. Asociaţia 
cu drept de proprietate exercită drepturile de posesie, folosinţă şi dispoziţie a proprietăţii 
sale, în conformitate cu destinaţia ei şi numai pentru realizarea scopurilor statutare. 
Persoanele-membri ai Asociaţiei nu au dreptul de proprietate asupra cotei de bunuri a 
Asociaţiei. Subdiviziunile structurale ale Asociaţiei au dreptul de administrare operativă a 
bunurilor atribuite de Asociaţie în baza regulamentelor respective, aprobate de Consiliul 
Asociaţiei. 

Veniturile obţinute ele către Asociaţie, nu pot fi distribuite membrilor Asociaţiei şi sînt 
folosite exclusiv pentru scopurile statutare ale Asociaţiei. 
Proprietatea şi patrimoniul Asociaţiei sînt utilizate, procurate şi înstrăinate în 
conformitate cu obiectivele statutare şi în baza hotărîrilor Consiliului Asociaţiei. 

7. ORGANELE DE CONDUCERE SÎ DE CONTROL ALE ASOCIAŢIEI 

7.1 Organele de conducere şi de control ale Asociaţiei sînt: 
7.1.1 Adunarea generală a membrilor Asociaţiei; 
7.1.2 Consiliul Asociaţiei; 
7.1.3 Preşedintele Asociaţiei; 

7 



7.1.4 Directorul general al Asociaţiei; 
7.1.5 Revizorul Asociaţiei. 
7.2 Conducători ai Asociaţiei. precum şi Revizorul acesteia pot fi numai persoanele t1zice 

care au atins vîrsta majoratului. domiciliaţi în Republica Moldova. 
7.3 Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea generală a membrilor 

acesteia. 
7.4 Adunarea generală este în drept să adopte hotărâri în toate chestiunile ce ţin de activitatea 

Asociaţiei. Membrul sau membrul-asociat al Asociaţiei la votare în cadrul Adunării 

7.5 
7.5.1 
7.5.2 
7.5.3 
7.5.4 
7.5.5 

generale deţine dreptul la un vot. 
În competenţa exclusivă a Adunării generale a membrilor Asociaţiei intră: 
aprobarea strategiei dezvoltării Asociaţiei; 
stabilirea direcţiilor prioritare de activitate ale Asociaţiei; 
adoptarea hotărârii cu privire la modificarea sau completarea prezentului Statut; 
adoptarea hotărârii cu privire la încetarea activităţii Asociaţiei; 
alegerea membrilor Consiliului Asociaţiei; 

7.5.6 alegerea Preşedintelui Asociaţiei; 
7.5.7 
7.5.8 
7.6 

7.7 

7.8 

7.9 
7.10 

7.11 

alegerea Directorului general al Asociaţiei; 
alegerea Revizorului Asociaţiei. 
Adunarea generală este convocată şi prezidată de către Preşedintele Asociaţiei cel puţin o 
dată în cinci ani. Preşedintele Asociaţiei elaborează ordinea de zi a Adunării generale. 
Membrii Asociaţiei pot introduce în ordinea de zi chestiuni pentru examinare, înştiinţând 
în prealabil despre aceasta în formă scrisă Preşedintele Asociaţiei. 
Adunarea extraordinară poate fi convocată din iniţiativa 2/3 membrilor Consiliului 
Asociaţiei. Adunarea generală extraordinară este convocată în termen de 30 zile din ziua 
înştiinţării Preşedintelui. 

Hotărârile Adunării generale sînt adoptate prin votarea deschisă de majoritate simplă a 
voturilor membrilor Asociaţiei, prezenţi la Adunare generală. În cazul egalităţii voturilor 
"pro" şi "contra" Preşedintele Asociaţiei este investit cu dreptul la votul de decizie. 
Organul permanent de conducere al Asociaţiei este Consiliul Asociaţiei. 
Consiliul Asociaţiei este compus elin cel mult şapte persoane-membri ai Asociaţiei, în 
frunte cu Preşedintele Asociaţiei. 
Membrii Consiliului Asociaţiei sînt aleşi din rîndul membrilor Asociaţiei de către 

Adunarea generală pe un termen de cinci ani. Membrii Consiliului Asociaţiei pot fi 
eliberaţi din funcţie înainte de termen în baza cererii depuse. 

7.12 În competenţa Consiliului intră: 
7.12.1 aprobarea simbolicii Asociaţiei; 
7.12.2 aprobarea clării de seamă anuale şi a bilanţului contabil anual (devizul anual de venituri şi 

cheltuieli) al Asociaţiei: 
7.12.3 aprobarea planului financiar al Asociaţiei şi introducerea modificărilor în acesta; 
7.12.4 adoptarea hotărârilor cu privire la primirea noilor membri şi membri-asociaţi în 

Asociaţie, precum şi de retragere din rîndurile Asociaţiei; 
7.12.5 stabilirea tarifelor. taxelor de participare şi contribuţiilor depuse; 
7.12.6 adoptarea hotărâri lor cu privire la crearea filialelor şi reprezentanţelor ei, întreprinderilor 

şi organizaţiilor, aprobarea Regulamentelor şi Statutelor acestora; 
7.12.7 numirea în şi eliberarea din funcţie a conducătorilor filialelor şi reprezentanţelor, 

întreprinderilor şi organizaţiilor ale Asociaţiei; 
7.12.8 aprobarea tarifelor remuneraţiei pentru drepturile administrate de Asociaţie; 
7.12.9 stabilirea mărimii remuneraţiei de comision pentru Asociaţie din remtmeraţia, achitată 

titularilor de dreptmi şi a defalcărilor la fondurile create conform prezentului Statut; 
7.12.10 adoptarea regulilor de acumulare, distribuire şi achitare remuneraţiei pentru folosirea 

drepturilor administrate pe principii colective de Asociaţie; 
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7.12.11 aprobarea contractelor-model şi formularelor documentelor, utilizate în cadrul 
activităţii Asociaţiei, regulamentelor de evidenţă a titularilor de drepturi şi utilizatorilor 
şi a diverselor registre: 

7.12.12 adoptarea hotărarilor pe toate chestiunile, legate de activitatea Asociaţiei, cu excepţia 
celoL ce ţin de competenţa exclusivă a Adunării generale şi Preşedintelui Asociaţiei. 

7.\3 Şedinţa Consiliului me loc cel puţin o dată în 12 luni. Şedinţa Consiliului este 
deliberativă dacă la aceasta participă cel puţin 2/3 din membrii Consiliului. Hotărâ.rile 
Consiliului sînt adoptate cu majoritate ele voturi a participanţilor în şedinţă. În cazul 
egalităţii de voturi, votul Preşedintelui Cousiliului devine hotărâtoL 

7.14 Hotărârile Adunării generale şi ale Consiliului Asociaţiei sînt semnate de către 

7.15 

7.16 
7.16.1 
7.16.2 
7.16.3 

7.16.4 
7.16.5 

7.17 
7.18 

7.19 
7.19.1 

Preşedintele Consiliului şi sînt obligatorii pentru executare de către toate organele şi 

lucrătorii Asociaţiei. 

Preşedintele Asociaţiei este ales din rîndul membrilor Asociaţiei de către Adunarea 
generală pe un termen ele cinci ani. Preşedintele Asociaţiei poate fi eliberat elin funcţie 
înainte ele termen în baza cererii depuse. 
Preşedintele Asociaţiei exercită următoarele funcţii: 

conducerea generală a activităţii Asociaţiei; 
reprezentarea fără procură a Asociaţiei în Republica Moldova şi peste hotare: 
convocarea şedinţelor Consiliului şi dirijarea activităţilor de pregătire şi petrecere a lor, 
semnarea deciziilor Consiliului: 
preziclarea Adunărilor generale şi a şedinţelor Consiliului Asociaţiei; 
vizarea documentelor pentru cleschiclerea şi administrarea conturilor bancare, precum şi 
altm documente ale Asociaţiei. 
Director general al Asociaţiei constituie un organ executiv uni personal al Asociaţiei. 
Director general al Asociaţiei este ales de către Adunarea generală a membilor Asociaţiei 
pe un termen de cinci ani. Director general al Asociaţiei poate fi eliberat din funcţie 
înainte de termen in baza cererii depuse. 
Director general al Asociaţiei exercită următoarele funcţii: 
coordonarea şi controlul executării hotărârilor Adunării generale şi Consiliului 
Asociaţiei: 

7.19.2 reprezentarea Asociaţiei fără procură în relaţii cu statuL persoanele fizice şi juridice; 
7.19.3 conducerea şi coordonarea activităţii curente a Asociaţiei; 
7.19.4 organizarea lucrărilor ele secretariat în cadrul Asociaţiei; 
7.19:5 aprobarea statelor ele personal, angajarea şi eliberarea elin funcţie a lucrătorilor aparatului 

Asociaţi eL conducerea aparatului executiv al Asociaţiei; 
7.19.6 aprobă regulamentele şi instrucţiunile interne ele lucru ale Asociaţiei, aprobă condiţiile ele 

lucru ale lucrătorilor Asociaţiei: 
7.19. 7 organizarea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare; 
7.19.8 emite ordine şi dispoziţii privind activitatea curentă a Asociaţiei şi privind realizarea 

hotărîrilor Adunări lor generale, deciziilor Consiliului, actelor normative; 
7.19.9 încheierea contractelor şi întocmirea altor acte juridice în numele Asociaţiei; 
7.19.10deschiclerea şi administrarea conturilor bancare ale Asociaţiei, gestionmea patrimoniului 

şi mijloacelor Asociaţiei; 
7.19.11 organizarea întocmirii şi prezentarea Consiliului Asociaţiei a clălilor ele seamă anuale cu 

privire la activitatea Asociaţiei: 
7.19.12 eliberarea procurilor, emiterea ordinelor şi dispoziţiilor, obligatorii pentru toţi lucrătorii 

Asociaţiei; 

7.19.13 exercitarea altor funcţii, ce nu intră în competenţa Adunării generale, Consiliului, 
Preşedintelui sau Revizorului Asociaţiei. 

7.20 Organul permanent de control şi revizie al Asociaţiei este Revizor al Asociaţiei, 
numit în funcţie de Adunarea generală pe un termen de cinci ani. 
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7.21 Revizorul Asociaţiei se subordonează Adunării generale şi nu poate fi membru al 
oricărui organ al Asociaţiei. 

7.22 Revizorul Asociaţiei exercită următoarele atribuţii: 
7.22.1 controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei; 
7.22.2 elaborarea dărilor de seamă anuale cu privire la activitatea Asociaţiei; 
7.22.3 controlul asupra executării cerinţelor prezentului Statut. 
7.23 Revizorul Asociaţiei in timpul controlului are dreptul de acces la documentele 

contabilităţii şi evidenţa patrimoniului. Darea de seamă anuală trebuie să fie prezentată 
Preşedintelui şi Consiliului Asociaţiei nu mai tîrziu de o lună după sfirşitul anului 
financiar de referinţă. 

7.24 Sediul organelor de conducere, executive şi de control şi revizie este cel al Asociaţiei. 

8. FILIALELE ŞI REPREZENTANŢELE ASOCIAŢIEI 

8.1 Asociaţia este în drept să înfiinţeze filiale şi reprezentanţe pe teritoriul Republicii 
Moldova şi peste hotare. Înfiinţarea t!lialelor şi reprezentanţelor Asociaţiei pe teritoriul 
altor state se reglementează de legislaţia acestor state. 

8.2 Filiala este o subdiviziune a Asociaţiei, înfiinţată prin decizia Consiliului Asociaţiei, care 
este situată în afara sediului Asociaţiei, are sediu şi desfăşoară aceiaşi genuri de 
activitate. 

8.3 Reprezentanţa este o subdiviziune a Asociaţiei, înfiinţată prin decizia Consiliului 
Asociaţiei, care este situată în afara sediului Asociaţiei, are sediu, reprezintă şi apără 

interesele Asociaţiei, încheie tranzacţii în numele acesteia. 
8.4 Filialele şi reprezentanţele Asociaţiei nu sînt persoane juridice şi activează în baza 

Regulamentelor. aprobate de către Consiliul Asociaţiei. 
8.5 Patrimoniul filialei şi reprezentanţei se află la evidenţa proprie şi la balanţa Asociaţiei. 
8.6 Conducătorii fi1iale1or şi reprezentanţelor Asociaţiei sînt numiţi prin hotărîrea Consiliului 

Asociaţiei şi activează cu mandat. 
8.7 Filialele şi reprezentanţele îşi destâşoară activitatea în numele Asociaţiei, aceasta din 

urmă purtînd răspundere pentru activitatea lor. 
8.8 Denumirea filialei sau reprezentanţei va conţine şi denumirea Asociaţiei. 

9. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI 

9.1 Asociaţia se creează pe un termen nelimitat şi îşi încetează activitatea în cazul: 
9.1.1 reorganizării (prin fi.rzionare, aderare. divizare. separare, transfonnare); 
9.1.2 lichidării. 

9.2 Asociaţia se reorganizează prin decizia Adunării generale, adoptate de către 2/3 din 
membrii Asociaţiei, prezenţi la adunare. Înregistrmea statutului Asociaţiei obşteşti nou
constituite se efectuează în modul stabilit la legislaţie. În cazul reorganizării Asociaţiei, 
patrimoniul ei se transmite persoanelor juridice nou-constituite în modul prevăzut de 
Codul Civil. 

9.3 Asociaţia se lichidează prin decizia Adunării generale, adoptate de către 2/3 din membrii 
Asociaţiei, prezenţi la adunare. BLmurile rămase după lichidarea Asociaţiei şi executarea 
creanţelor creditorilor sînt folosite pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare. 

9.4 Asociaţia poate fi lichidata prin hotărîrea instanţei de judecată în modul stabilit şi în 
cazurile, prevăzute de legislaţie. 

9.4 Asociaţia se consideră reorganizată sau lichidată de la data introducerii modificărilor 
respective în Registrul ele stat. 

9.5 Activitatea Asociaţiei poate t! suspendată numai în cazurile, prevăzute de legislaţie. 
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10. DISPOZIŢII FINALE 

10.1 Asociaţia este obligată să asigure ţinerea contabilităţii în conformitate cu Legea 
contabilităţii şi cu standardele naţionale de contabilitate şi să prezinte rapoarte financiare 
în conformitate cu legislaţia. 

10.2 Asociaţia poartă răspundere conform obligaţiilor sale cu patrimoniul său, pe care pot 
aplicate sancţiuni în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

l 0.3 Fondatorii şi membrii Asociaţiei nu poartă răspundere pentru obligaţiile Asociaţiei, după 
cum Asociaţia nu poartă răspLmdere pentru obligaţiile fondatorilor şi membrilor săi. 

10.4 Prezentul Statut poate fi modificat sau completat la propunerea Preşedintelui Asociaţiei în 
baza deciziei Adunării generale, adoptate de către 2/3 din membrii Asociaţiei, prezenţi la 
adunare. 

Fondatori ai Asociatiei: 

LIVIU ŞTIRBU 

IGORDÎNGA 

VALERIU CAT ARAGA 
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În temeiul articolului 17 din Legea nr. 837-XIII din 17 ma1 1996 cu 
privire la asociaţiile obşteşti, 

DECID: 

l. A înregistra modificările în statutul Asociaţiei Obşteşti Asociaţia Naţională 
"Copyright". 

2. A perfecta şi a elibera certificatul de înregistrare a Asociaţiei Obşteşti 
Asociaţia Naţională "Copyright" de tip nou. 

3. Decizia se remite Asociaţiei Obşteşti Asociaţia Naţională "Copyright". 

OlegEFRIM 



Modificări APROBATE Modifkări ÎNREGISTH .. ATE 

la Adunarea Generală 
din 01 decembrie 2011, 
Proces-verbal rnr.l 

1. La compartimentul 1 "Dispoziţii generale": 
- în punctul 1.1 sintagma "Asociaţia Naţională "Copyright"" se substituie cu 

sintagma "Asociaţia Obştească Asociaţia Naţională "Copyright""; 
- punctul 1.3 se expune în următoarea redacţie: "1.3. Denumirea deplină a 

Asociaţiei este: în limba de stat - Asociaţia Obştească "Asociaţia Naţională 

"Copyright""; 
2. La compatiimentul2 "Scopurile de bază şi sarcinile Asociaţiei": 

-punctele 2.2.18 şi 2.2.19 se expun în următoarea redacţie: 
2.2.18. efectuarea activităţii eclitorial-poligrafice şi tipografice, ce contribuie la 

realizarea scopurilor statutare; 
2.2.19. fondarea asociaţiilor obşteşti, editurilor şi mijloacelor de informare în 

masă; 

3. La compartimentul3 "Drepturile Asociaţiei": 
- punctul 3 .1.10 se exptme în următoarea redacţie: 
să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale în 

vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare; 
4. La compmiimentul 6 "Proprietatea Asociaţiei": 

-punctele 6.2 şi 6.3 se expun în următoarea redacţie: 
"6.2. Asociaţia poate fonda asociaţii obşteşti şi mijloacele de informare în masă 

create de către Asociaţie în conformitate cu scopurile şi sarcinile statutare ale acesteia 
şi în confonnitate cu legislaţia în vigoare. 

Preşedinte Asociaţiei Obşteşti 

"Asociaţia naţională "COPYRIGHT" uvm şnruaru 


