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l. DISPOZIŢII GENERALE 
' ' .-\sor.-i;i!ia Obştea:-;că 1,Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale", în 

~o~1tnH1arL' - d/\sociaţia», t._'Ste o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită 
r•; .:!î~ra ·.!!·ill·:;!are a voinţei persoanelor asociate, in vederea realizării in comun a scopurilor 
w:..'": • .:(:'-.Jll',~ltc . ·•· i-·,rezcntul Sl<.llllt. . 

!.2. Denumirea completă: Asociaţia Obştească "Asociaţia Naţională pentrn Protecţia Creaţiei 
lnre:ecrualc ·_Denumirea prescurtată: A.O. "ANPCI". 

)_~ Aso,· ia este cre<ltă şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii 
\h i,iova. L-;c'<I Republicii Moldova nr. 837-Xlll cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai 1996, Legea 
Reru0!icii \. .1ldov" nr. 139 privind dreptul de autor şi drepturile conexe din 02.07.2010 şi prezentul 

i .--L Asoc:.:ţ-1:1 se constituie în forma juridică de organizare: «asociaţie obştească». 
1.5. Aso·ci;qia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la 

\lin'sterul .II_,t it iei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de 
k~c LIIh•r ;:,;t'c'l de categorii ele persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ 

i!:wnciar prt'jFiu, cont bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei 
juridice. 

lii. Asck.;;tiil ,-cprezint5 o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg 
teritoriul Rept:blicii. Durat'l de activitate a Asociaţiei este nelimitată. 

17 Aso,i:::i" este nonprofit, apoliticii, ele utilitate publică. 
1 .:': . .-\soc · ic: ve1 folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut. 

. _o,,;o,· ,i'< :111 va sustine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul 
auwritătilor ;>ublicc şi nu Vii folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora. 

l. 1 O. A soc· imi a el ispune de patrimoniu el istinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, 
~~ ~--;d~:!·t{J răst;· ncie1·e pentru obligaţiunile S81e cu acest patrimoniu. 

1 .Il. Sediul Asociaţiei se atlă pe adresa: Republica Moldova, m11n. Chişinău, str. Gohberg 2 ap. 88. 
! .12. Tenr:~·n!i lltilizaţi Îll prezentul SWtllt semnifică următoarele: 

- ;:ut,)r i ~ '.~:p~)~itoL autor de text. scriitor, poet: dramaturg, regizor, pictor, coregraf etc.)- persoana 
îlz:~.-·~": pr1n a ... ·,:· .... .-i muncă imclectuală a fost creată operEI; 

- interpre-t - <'Ciorul, diri_jorul, voc:llistul, instrumentistul, dansatorul sau o altă persoană care joacă 
roluri_ c:-lnt~L :·ecită. sau într-un alt mod interpretează opere literare, de artă, muzicale, numere de 
v:·.rietcu, de ci:c ere .• ocrotite sau neocrotite de dreptul de autor; 

- produc:ltor ele fonogramă - persoană fizică sau juridică din a cărei iniţiativă şi pe a carei 
resoc,nsabilit.:rc. inclusiv financimă, se efectuează prima imprimare a sunetelor interpretării, a altor sunete 
.. 1:-i ~ :·c-p:·cz'-·' •:1rilnr de sunete; 

- ritular '"' drepturi c·oucxe - interpret. producător de lonogramă (videogramă), o_rganizaţie de 
tdcr:Hl io.J i fL'/ i Ui 1c: 

- [itular d,: drepturi- <:ltltor, interpret sau producător de fonogramă; 
- gc>riullc· cnlectivii a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe - gestionarea în modurile 

prevăzute de legislaţie şi ele prezentul statut, în nume propriu sau în numele titularilor de drepturi, a 
dreptu,·iior . ;;trimoniale ale autmilor şi titulari lor ele drepturi conexe în temeiul contractelor cu 
'""~'''''- xc·, n şi " acelor drepturi p:nrimoniale în privinţa cărora gestiunea colectivă este potrivit legii 
()hfi~~:wrie: 

- liccrqii - c"<llllr<~ct civil, obligatr11· de a ti încheiat cu autorii. titularii de drepturi conexe sau cu 
~u~.: ... · ... ·:'~.•r! i ::'1..." _ .--:t1 11":1. sau cu organiza(·i<i ele administrare pe principii colective a drepturilor patrimoniale 
de ccnre to:Hc pc,·soanelc care valoriticcr obiecte ale dreptului de autor şi 1 sau drepturilor conexe; 

-repertoriul Asociaţiei -totalitaten operelor muzicale, cu şi J-âră text, literare, de artă, audiovizuale, a 
imerpret5ril'''· " fonogramclor etc. ocrotite de drepturile de autor şi conexe, ale căror autori sau alţi 
,;,_,.-!:Iri de d:·:·:nuri conexe au transmis călr'e Asociaţie drepturile patrimoniale pentru gestiune colectivă 
direct sau pr·in intermediul organizaţiilor similare din ţară şi de peste hotare. 
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2. I'RINCII'I 1 LE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI 
.-\,~\h..- --~~·~ SL' constituie şi îşi desrăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, 

'""" '- p•· .:cilil[ii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei 
Je catre W!i ,.,cmbrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării 
Şi 3.Uh1 ?;!eS:tÎlli'. 

' ' .-\soc. •,•,,, c-ste liber;] să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi 

''"'· ·• 1cllsc;·, -'- :c:ur:~ sa intern it ele organizare. Se interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea 
"'"'''·'c:tici. 1'- •. 111 si imixiunea Asocictţiei în activitatea autorităţilor publice. 

-'·-S(l, pr:ll110Vel!:"t în acti1 itatca sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi 

suc.·,,, ce'" :_ p:!neneriatul. competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial. 
2.--!. Asocic11i:t va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflicwlui de interese. 
2.' . . -\eti1 '-:nea Asociaţiei are un cilracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi 

cel~ pwgri11'1' ';,-e este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber 
l~ r~~p .. -~rwi eL: ~·--·tiviLate şi fimmci::n· al ;-\sociaţiei. 

3. SCOP!JiULE ŞI METODELE DE REALIZARE 
3.1. Scopt: i Asociaţiei este ele a promova tinerele talente în domeniul culturii, învăţămîntului şi ştiinţei, 

prcccnn '' "'' :_, ;oopulaţia şi în special tinerii ca să-şi formeze cunoştinţe, abilităţi, deprinderi, atitudini şi 
c~)-mp-~·Jr:.:!mc·:: -... • ::ccesare pentru integr~-u·ea cît mai reuşită în societate . 

.., ""' Pc!l!n; :1-şî :·cal iza scopurile, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi: 
~ ~tuclicrea necesitiiţilor populaţiei şi în special al tinerilor. 
~ !'11~-:·mare, resurse şi servicii de consiliere. 
ij ::~.:T-.-iciul de i11struire şi asistenţă tehnică. 
~ Scn·iciul de orientare, ·InStruire vocaţ'Ională şi de carieră. 

··<·:·\ icii soci:1k' şi comunitare. 
:<:-:·\!cii de rL'CITHre şi timp liber. 

'v flt-omovarea şi apărarea drepturilor copiilor. 
~ Prn:llOV~lreZJ serviciului de voluntariat. 

·-c:·\ icii pentru dezvoltarea oportunităţilor de exprim:tre culturală a populaţiei şi în special 
~ti 1 i neri lor. 
De,coperire:J şi promovarea tinerilor talente în domeniul cultural. 
~,,,-\ icii de impresariat şi producţie audio/video. 

,.._ ( :r~•ttliZare;_t tlldllifcsta\iilor publice cu caracter cultural. 
w Org;mizare8 festivaluri lor culturale. 
l;ţ ( lrg<.miz;;~rea acţiunilor cu caracter filantropic. 
"' Cre:1rea mijloacelor ele informare în masă. 
"' Servicii de consultanţă şi asistenţă în vederea înregistrării mărcilor comerciale ŞI a 

hrevetelor de inventie . 
. '-:cn icii de Î!ltermediere comercială. 
, :esti unea C<llcctivă a tuturor categorii lor de drepturi patrimoniale de autor şi conexe ale 
i111erpreţilor si producătorilor de fonograme. 

~ -\!te genuri. r1einterzise de legislaţia în vigoare. 
3.3. l'entrc: :··c:tlizarea scupurilor propuse Asociaţia are dreptul: 

• s:l re prezinte interesele membl'ilor Asociaţiei în autorităţile publice şi alte organizaţii; 
• sei .:sigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi; 
" :<'1 ·~l:ldeze mijln:tce de inform::Jre în masă proprii; 
~ s;~1 ,.J(_·sfilşoare activitate editorială; 
o s:~1 dii.liZl'J:e liber in!"'ormaţia despre activitatea sa; 
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• ,, :',tinti de la :wtorit:'!ţilc publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare; 

• "' incheie contracte din numele s5u, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu 
:--,, .. ::lll·ilc st~1tutare; 

• , nici pe la concursuri mqionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi 
, :,ii elin parte;~ statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de 

: .. t'-.. :lchqii nJţionale, străine şi internaţionale; 
• '::,'heie cu persoanele Jlzice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în 

-.~·.._,,._·:·ca re8lizării scopurilor şi sarcinilor statutare; 

• s:• creeze întrep1'inderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică; 

• "'"'cure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea 
· \ it~lli i şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei; 

• <' bucure de <il te drepturi acordate ele legislaţia în vigoare. 
' ', !',' re"iizarea i!Ctivităţii sale de gestiune colectivă a tuturor categoriilor de drepturi 

.,,;:rimon: ,',' ii!Jlor şi conexe ale interprqilor şi producătorilor de fonograme Asociaţia va 
exercita ur :-.. -:ldarele atribuţii: 

• ~;,';h,'renză utilizatorilor licenţe pentru valorificarea operelor sau a obiectelor drepturilor 
, '"'-'\C. drepturile asupra cărora i-au fost încredinţate în gestiune de titularii de drepturi sim 

, . .\t't-,-..·itme Îll virtutea legii. 

• -~"'"'ia;,{J cu utilizatorii cuantumulremuneraţiei pentru valorificarea operelor sau a obiecţelor 
,, ' mi!,,r conoc, precum şi alte condiţii de licenţiere. 

• , ui,;·ctzfl remuner1qia stipulată în licenţele eliberate şi/sau pe cea care este datorată în 
';nu rea dreptului la o remuneroţie echitabilă. 

• <'anizează •·emuneraţia acumulată, o achită la timp şi, pe cît este posibil, echitabil şi 
<•:ourtinnal cu valoarea şi valori11carea reală a operelor şi obiectelor drepturilor conexe 

\ \r,: _..;pun ză ro are. 

• :'c'PIT7~intfl pe titularii de drepturi, inclusiv pe cei străini (în persoana organizaţiilor de 
' ",,. colectiv:, din ţara corespunziitoare), în instanţele de judecată şi în cadrul altor 

, '· cdut~i legale. precum şi în organele şi organizaţiile de stat, în legătură cu drepturile 
'"""'llise ele aceştia sau de prezenta lege în gestiune şi efectuează orice alte acte juridice 

_;,;arc pentru protecţia şi asi~urarea drepturilor respective, inclusiv în nume propriu. 

• , ,,_,,",,-, c~xercitarca drepturilor membrilor săi în străinătate prin încheierea acordurilor de 
"'i'l'l'ZL'tllare reciprocă a intereselor cu organizaţii similare de gestiune colectivă din 
:<!·;li:l3tatc. 

• , ":hie orice' nltc actiuni în limitele împuternicirilor care i-au fost delegate de către 

;;:uic:rii dreptului ele autor şi ai drepturilor conexe. 
,,,:', i:c ~ .~dc:·ea realizării activităţii sale ele gestiune colectivă a tuturor categoriilor de drepturi 

po>lrimun" . de' antor şi conexe ale interprqilor şi producătorilor de fonograme Asociaţia are 
5>~;-· !.~)1..'"'1 1 ··!·:n:~tln~·lre!c drepturi: 

• <: cnmroleze activitatea beneficiarilor privind valorificarea operelor şi obiectelor protejate ele 
c'rcplllrilc conexe, inclusiv în ce priveşte respectarea condiţiilor de valorificare şi termenelor 

• 

• 

'· ·~ ::chit;l1·e a remunerclţiei de autor; 
in caz de necesitate, să întreprindă orice măsuri legale pentru restabilirea drepturilor ele autor 

C<lllexe încălcare, inclusiv prin intentarea acţiunilor în judecată, atât în nume propriu, cât şi 
, . r'r'mclc titulari lor ele drepturi pe care-i reprezintă; · 

,, ',~\crcite in volum deplin atribuţiile conferite de Codul de procedură civilă, inclusiv: de a 
,'c'lllilil şi depune llcţiuni ele chemare în judecată; de a strămuta pricina la o judecată arbitrală; 
,., e1 t'Cilllllţll tolld sau parţial la pretenţiile din acţiune; de a majora sau reduce cuantumul 
"'~"''"'pretenţii; ele a moclitica temeiul sau obiectul acţiunii; de a o recunoaşte; de a încheia 
tr:mzacţii; de a intenta acţiune reconvenţională; de a transmite împuterniciri unei alte 
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- .,,oane: de a ataca hot:1riirca judec<ltorească; de a-i schimba modul de executare; de a 
-"a sau eşalona cxccut31\~a ei: de a prezenta titlul executoriu spre urmărire; de a primi 
.uri S~lll bani \:1 temeiul hotărârii _judecătoreşti; 

• imitele srnbilite ele legislaţie, să iniţieze proiecte de modificare şi completare a actelor 
:·;nativc privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 

• c.nncze co111:acte ele reprezentare ,-eciprocă a intereselor cu societăţi similare din ţară şi de 
-_ <c hotare, să ;rei cre şi s~ pmticipe la forurile internaţionale vizând gestiunea colectivă a 

-·:lturilor patrimoniclle de autor şi conexe; 
:;:bilcască t:uile minime pentru modalităţile de valorificare a drepturilor de autor şi conexe 
:·ivin!a C:ll\lra :rscmenea tari le nu au fost prevăzute prin hotărâre de guvern. La eliberarea 

_ .n[elor tariful concret care se negociază cu beneficiarul nu poate fi stabilit sub limita 
,~ -~· ,'<lzută de Guvern sau de Asociaţie; 

• erină din remuneraţia ele autor (acumulată) sume (prelevate procentual în mărimea decisă 

• 

. _-\ > 

ck Consiliul Asociaţiei) pentru acoperirea cheltuielilor suportate la acumularea, distribuirea şi 
::~1 acestei remuneraţii; 

·iectueze alte activităţi necomerciale ce rezultă din obligaţiunile asumate prin contractele 
:tulari i ele drc·pturi. 

-. ''-l gest ionea;j: 
:·,atrimoni:tlc de 1111tor şi conexe cme sunt transmise Asociaţiei direct de către titularii de 

"''" sunt incrc·clinr<rte spre gestiune colectivă Asociaţiei de către organizaţiile de gestiune 
,:rcpturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe din ţară sau străinătate prin semnarea cu 

dractclor de reprezentare, inclusiv reciprocă, a intereselor; 
,ic drepturi patrimoniale de autor şi conexe pentru care, potrivit legii, gestiunea colectivă 

: in privinţa tuturor creaţiilor şi tuturor titularilor de drepturi, inclusiv ale celor care n-au 
·i:ttic-t în acest sens. 

:,_ \_k asetllCiiL'~l, perll':cteaz<J licen('e: 
- pcnu·,_: ,, Juri le când consimţământul titularului de drepturi nu se cere, dar este obligatoriu în virtutea 

leg:i să s,· ,.,tească remuneraţie, cum ar n pentru interpretarea şi comunicarea publică, inclusiv prin 

.. ' . ·;~ ·' \ ·:~ 

, 'i in '-
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:1 t;ll1ugramelor ce conţin interpretarea; pentru darea în chirie şi împrumut; pentru 
-'"'l'i"rclor ele fonograme/vicleograme ce includ opere şi interpretări; alte cazuri prevăzute 

,,_, :c'"lune,w,ici compensatorii pentru copia privată în virtutea art.26 al Legii Republicii 
_' 1 :, inel clrc'f'iul de autor şi drepturile conexe din 02.07.2010. 

' 'c'r(Cl orgm1iz<r[ie similară, din ţară sau de peste hotare, nu are dreptul fără consimţământul? 
:c·ctt~•,,~e gestiunea colectivă a creaţiilor din repertoriul Asociaţiei. 

:("-"''"ltc cu art. 188 Cod Civil şi art. 26 al Legii nr. 837-XIff cu prrv1re la asociaţiile 
:":i:r ,"-c d!·eptul să desfăşoare activitate economică ce rezulti'i nemijlocit din scopurile 
':!~,::~:În exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare. 

4. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL 
:t:l·:llll"gnnizarorică a Asociaţiei intră următoarele organe: 
• _,\dunareil Generală; 

' Consiliul de Administrare; 
!}rcşedintc!e; 

• Cenzorul. 
: ,;_t:prcm ele conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor sau .a delegaţilor 

. ~· i::t:·l:ncşte urdinar şi extraordinar. 
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.,, ,,. ,·;~ (j,·nerald me următoarele atribuţii principale: 
cictem1inct elireqiile principale ele activitate ale Asociaţiei; 

• cleei de adoptarea, completarea sau modificarea Statutului; 
c'.\8111 ÎllC~-~7.3 şi a probă bugetul cmual, bilanţul financiar anual; 
:tlc·ge si revoc5 membrii Consiliului de Administrare, Cenzorul, Preşedintele; 

• ilprohit clill·ile ele seamft ale Consiliului de Administrare şi ale Cenzorului; 
hc>tăt·cişte cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează comisia de 
liv·hiclare şi aprobă bilanţul de lichidare; 
hot!ir5şte mi ce alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei. 

\Li' n. 1 tutlll·, tr organelor alese ele Adunarea Generală este de 1 O ani. 
'~;,._·~: ·:.:> ,I;"L!in~lre :llc Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele Asociaţiei) dar 

;;c .;: •• : '"" c.. ci<ttr·, in rlll. Convocare<~ Adunării Generale se face de către Consiliul de Administrare, care 
. ,;,:- membrii Asociatiei c11 cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. 

uLlVlk'rtt·e:t ~edinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Despre 
:·,:~~ ·.1ui.ii SL 1.prt'lll se va comunica t~ecărui membru în parte . 

.:_,, c·,w. ,,,·r1rea Aclună1·ii Generale extraordinare se face de către Consiliul de Administrare din 
'- :1 pr ... :,._ lr1 cererea Preşedintelui, Cenzorului ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total 

:.::.· .,·\::·;;,·;brik·: · .. -::.K i~q iei . 

. +.;' .J..Ju·'rc•·ca C_iencralft extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data 
, .. '1ici c·u p1·ivire la convocarea şedinţei extraordinare adoptată de către subiecţii nominalizaţi 

.. ·'' .ctcltlllltlui. În CrlZul în care Consiliul de Administrare refuză sau tărăgănea:[ă intenţionat 
·,·:. · o<c. cx;c·<torclinme a Adunitrii Generale, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace 

-;c.: •. : .. '"' c '·te·.. . , :; mnr·t J)'] r:'t acurdu 1 Consi 1 i u 1 u i de Administrare în modul stabilit pentru acesta. 
·,,," · .·.: C·cne,,llă este deliherativă numai în cazul când sunt prezenţi 2/3 din numărul total al 

., , ... ··,,o:· c ... ;c:prczel1trmriior acestora. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin 
YC>illi mr:illr:rc-llii simple a celor prezenti, exceptând deciziile de modificare şi completare a statutului şi de 
_,, , ir'' :ichiclare a Asociaţiei, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor 

·~:1:\_':J G!.:·ner:li<:-L 

.J... . --''"""c" getl·c-rrliii nu este considerată elcliberativă, în termen de o lună organul abilitat 
c. · '- "'" •:.t şcdill!il ;\clullftrii generale cu aceiaşi ordine de zi. Şedinţa convocată repetat va fi 

--··-,·~\ · :H·t-il·ip~m .. '~ll''-·lor prezenţi. 
o., -\u,. '·"c" Getle,·alr't poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. 

R.eteriwr ia c·hestiullile care nu au fost incluse în ordinea de zi Adunarea Generală poate adopta hotărâri 
""""" :,-,,·:te .... dnel panicipii sau sunt reprezentaţi toţi membrii Asociaţiei. 

;-;._-_-.; :--.,~::rilrt-'.:1 :\dull:-lrii Generale se consemnează într-un proces verbal semnat de secretarul 
--·-· ~ ~; .... ·, :1icas-::mn~1t ele ;)reşedinte. 

4 ___ C ''·.;;;;" l ele A clm in istrare este organul permanent de conducere al Asociaţiei, care este constituit 
- · ::__~~---·.:~:._'~ ~-:__- ~-c ::;,._· su;1orc!,·,~1ează Adunării Generale şi are următoarea con1petenţa: 

"'~t,;'>cccc:::·, '~'·atcgi:t dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându
:e- r-r-eP~n· :1;1robare Adun~n-ii Generale; 
::' ';,••c;;linit·e:~ deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale privind 

\.:-:tli.'iaţici: 

, ·,,, i'Uo'etul /\s<>ciaţiei, raportul iinanciar anual şi raportul privind activitatea acesteia 
, --- :r~-, i:t, • .. u-ic Adu11t1rii !}enerale pentru aprobare; 
· · · ·'' · ' ""ctnclc ck .1z intern ale Asociaţiei şi stabileşte structura ei organizatorică; 

<.:ele ele personal, pmpunerile pentru angajarea şi concedierea personalului, modul de 
r;::m-ci'---"· : __ . ;i muncii şi a salariilor pentru salariaţii Asociaţiei; 

,:,,:, '>L·. :n Cil:lcliţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei; 
'·"' :k,l.' ,,,,,di!iile şi prncedura ele primire a noi membri în asociaţie, precum şi cele de retragere din 
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; !! ~-tJJ:-:pii~L ::;imbolic0 şi formularele Asociaţiei; 
"_. "· _ . "'· · ,·"re;:111 ize~re:t ~i 1 ich ichtrea li 1 ialclor Asociaţiei, aprobarea regulamentelor lor; 
gestionc·,;,:::~-l p::nrimoniul Asociaţ'iei şi activitatea privind 1najorarea lui; 
s;:,C·.'k·*;_· ''''dul în care pot ii folosite şi repartizate donaţii le colectate; 
:;:·;:_~~::--:·; _ ·-:~,~·ctarca de cfltre Asociaţ"ie a normelor eticii prevăzute în sectorul necmnercial; 
i-=·~!r;·" ,_ -.:·:\~._-lullerea membrilor Asociaţiei; 
z::,•,·::,o,·" .:c-:iziilor privind procurmea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei; 
" . ·:·cc:,ti< 8 a e~ctivităţii economice a Asociaţiei, administrarea bunurilor; 
.. . ... : icipc;rc·a ;\sllcia!iei în c<tl itate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor 

o::.:: :::fe minime pentru modalităţile de valorificare a drepturilor de autor şi conexe în privinţa 
:2~------~-- _, ~-:r:e:: t~::rife nu au r·ost prevăzute prin hotărâre de guvern. La eliberarea licenţelor tariful 
,,,·.:ve·. c se ne~ociază cu beneficiarul nu poate fi stabilit sub limita prevăzută de Guvern sau de 
_-.':;._s:-·-·-~ ;-_ -

2 ... :-.. :::-_. __ -, ui !1ioccntual al sumei pasibile reţinerii din remuneraţia de autor pentru acoperirea 
,,- ~!~ ;cs!Îune colectivft; 

-· :·c:qiuni privind acumularea, distribuirea şi achitarea remuneraţiei de autor; 
· .. '.rrc Jc iicenţe, acte ele control, dări de seamă ale inspectorilor, regulamente de evidenţă 

' ... \l·:;)\~:· şi ::1 lliversclor registre; 
.:.pra tutumr chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale 

~-. -'· c '.:1 ck ,\dm in istrare este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 1 O ani. Şedinţele 
c·~.J0'.siE:_o.~L:: ._;'"'· .--\dministrare se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în semestru şi sunt 

.cii sunt prezenti toţi membrii. Deciziile se adoptă cu vot unanim. La cererea unui membru 

.'c .\,iministrme, Prc~eclintele Consiliului este obligat să convoace în termen de 10 zile 
, .",,,,·, " rKcstuia. În ca~ul în care Preşedintele refuză sau tărăgănează intenţionat 

L"·'·' x: .. "" .. .iint::' e:-ctraorclinare a Consiliului ele Administrare, membrul Consiliului care a solicitat 
v; ·-'''(.le'. .<::re: c:-ctraurdinarc este în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul 

-U·L Cai:•.,:e:t de membru al Consiliului ele Administrare încetează în următoarele condiţii: 

· · :<c cu t·co:pcctarc·:t tct'lncnului stabilit de cel ce demisionează, clar care nu va putea fi 
· :-,~-Î ,__i,: i~1 aviz~m:a 'i11 scris <l Preşedintelui; 

'"·\:iulki"L'_' prin decizi;J /\dunării Generale. 
-. <1u:lliilor prevăzute la punctul 4. 14, locul din Consiliul de Administrare rămâne vacant 

···-""'"'"·""" ''' ictlllCitul cel mai scurt posibil să se desemneze un alt membru. 
4.i6. Pr<"şcdintele Asociaţiei este concomitent şi Preşedintele Consiliului de Administrare, ales de 

c_ ,c,·"1,1 pe 1111 termen ele 1 O ani, gestionează nemijlocit Asociaţia în perioada dintre şedinţele 
. _:~ \j:ninistrcm= şi are um1ătoarea competenţă: 

;:nn· .•. '"''' ,, pruiclează şedinţele Consiliului de Administrare; 
"''"-''"·' , '-'•ii !'L' c1ricc problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şt care nu este de competenţa 
C\-- .. . _ :1,1: l)t·galle: 

reprc;;o_::;:r: ..\socitqia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi 

., ..... ,, < .·rc'1 "i'ertlliv mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează 
._ .. __ --._·: :, · (' u )llturi bancart:, semnează alte documente financiare; 

.~-;";;~ :iL1_;.:·: :<: si cli1·i_jeaz8 uctivitatca curenta a Asociaţiei, a subdiviziunilor ei si asigura îndeplinirea 
:,·" ·,,, ,,·,,;,!:~Le ele ccllre Cons'1liul de Administrare; 
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.~ 1·: i'l'lltl·u ~111g~-ljar~;: şi conc~dierea personalului; 
c5l2 i"t_.::;p,,i>;;Jbil pentru \Înerea lucd1rilor de secretariat; 
co<icc,;·,·, •'' . ac a evidenţei contabile şi swtistice conform ordinii stabilite de lege; 

,.ndere personalfr de clctivitatea Asociaţiei şi este responsabil de valorile imobile ŞI 

,_' ;_'J: 

. ;:anni pt·ivinclmodul în care pot ti repartizate donaţiile colectate şi participă la distribuirea 
.·-::~:litar şi ck· ;lltă n:llur8; 

";:_ .<::'qill>r publice împutcmicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege 

:::.n-::.:-._· ,1L. :·:~· $Î indicaţii: 

. :llt·:il·te cu i!Utori, titulari de drepturi conexe, organizaţii din ţară şi de peste hotare privind 
:;co;:;,; ".,.,, 11c principii colective a drepturilor patrimoniale de autoe şi conexe; 

: ccntc c5trc henei~ ci ari -privind valorificarea creaţiilor din repertoriul Asociaţiei, cât şi 

... ,," c'"""." c>estiunea colectivă este potrivit legii obligatorie; 
dc-c: .. : ... ·c:,"·" l(nmclm )i metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului 

i!llc·ic pnmc constituie în caz de necesitate grupuri de experţi pentru a studia anumite 
-ru~:1.:· lc~:l!c de activitatea ;\socJaţJer, pentru discutarea anumitor programe 

. ·"''"in dollleniul de ilctivitate al AsociRţiei, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor 
... JJ:..:· SCICÎCt:~ltÎÎ. 

· ,.: ·''"1'"" "'· livitiqii cconomico-financiare a Asociatiei este efectuat de Cenzor, aleas de 
Ad"'""''"" ' •.. :cT:rlă pc un tnrnen de 10 ani. Cenzorul nu poate face parte din Consiliului de Administrare. 

~-- ~,_-. ·. -.rul: 

.... •cspcctclrca swtutului i\sociaţiei, executarea deciziilor Adunării Generale, Consiliului de 
_-,.;.._,:-.o-·~ : ~"~rc·zi11U cn1lcluzii pe marginea acestora Adunării Generale; 

- c:·• · z:, oportun itatcc1 şi legalitatea utilizării mijloacelor tinanciare ale Asociaţiei. 
'= :·,n,: cm~ dt·cptul sa ceară Consiliului de Administrare date privind activitatea lor pe o 

···.·: .• ·::.: _ _,c._ <: f<1di CllilOŞtinţii cu toate actele, documentele, ce vizează activitateaAseJciaţiei. 
4.2L c~ ,/,,rul clccltl,,il,,,, conrroltd o rlnti\ pe An. ~en7.oml poMe decide efectuarea unor controale din 

·. ·.··,·):-:-în C.:l7.. ele ~,emnale a unor înc.ălc.ări în activitatea financiară a Asociaţiei. 
·''"""k crl!Hndului efectuat ele ci\tre Cenzor sunt prezentate sub formă de dare de seamă 

.,.'- ·, -;.< ~:c .'\llminis1r~~re şi ,-\dunării Generale. 

~ .. \IF:i\WIHI ASOCIA ŢIEL Dl<.EPTURILE SI OBLIGAŢIILE LOR 
'' :',"::btorii Asocialici devin de plin drept membri ai Asociaţiei. Membru al Asociaţiei poate fi 

•·'''u:cc :c:.. ;' Republicii Moldova (inclusiv autori, interpreţi şi producători de fonogramă), precum şi 
:. !'erso8nelc ll'iră cetăţenie, cu domiciliul în Republica Moldova, care recunosc şi susţin 

x•o:c:-c",-.... ,,,,;il!:ci .. \su,·ie~ţia nu rc1spunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund 
:ik A~oci~11i~i. 
Lwr~t viitorului membru al Asociaţiei, precum şi retragerea din rîndurile ei este discutată 

·• .Hbiliului de c\dministrare, în prezenţa obligatorie a candidatului respectiv. Decizia de 
:i!!C:c""?i'"" """de retragere a membrului va fi adusă ulterior Ia cunoştinţa Adunării Generale. 

).c·. ;·;c:_ ·•e membru al Asociaţiei achită anual cotizaţia de membru în mărime de 10 Iei. Cuantumul 
<'•'''''"·'\,. " . c:nhru pt,ate li modi ti cat prin decizia Consiliului de Administrare. 

:".-'. \:,·r:·,,"·ii •\sucie~ţici :>u următoarele drepturi şi obligaţii: 
·il' •·- .... ·ele" p:11·ticip" la :1ctivitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a 

:. :. ,,., " '""·::cip:: la toate proiectele Asociaţiei, să publice lucrări şi alte materiale în 
•'CcY.: de presă e1l Asociaţi'ei, de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele 
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rc5pcct i ve; 
• dr··pn:l de a transmite spre gestiune colectivă opere şi obiecte protejate de drepturile conexe 

:-.~-_!! ..:.lt"t...'pturi!or de autor şi/sau conexe asupra cărora este; 
" ·: :c::·cc': rcm::~LTaţic pentru fiecare mod de valorificare a operelor/interpretărilor sale 

-~ -. -,:~;~k pe princir'i-t colective ele către Asociaţie; 
• .,, ' ... \suciatiL·i sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării 

'". ·. "·· ,."nsiliuiui de i\dministrare, Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor 

' - '. :c:··.>rul c8re nu p8rticipi\ la activitatea Asociaţiei, rupând din proprie iniţiativă legătura cu 
:' .·c:::n )i acei membri care Inca/că prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din rândul 

.·:;: _,,.,, •· .··. <:c:;ic·i de dire Cc,nsiliul de Administrare, printr-o decizie care va fi ulterior adusă ia 
:;.:J;;;,;c·;tî.::'' \~1~:n:-1fii Generule. 

6. PATRIMONIUL SI SURSELE DE FINANŢARE 
6.!. P:nrimoniul Asociaţiei se formează din: 

• -:<z:qiik de membru: de aderare 10 lei, anuale 10 iei; 

• sp<••JS<Jriz:lri si donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară ŞI din 
51 ,~-ii ntlt:l te; 

· : .. ,_.",;;ele SLlt. 'cniltrri obţinute ele la hârtii le de valoare, depuneri băneşti; 

,. "<-(·niwri t·ealizat~...' din Llctivîtatea economică proprie; 

• :.·~o;ituri realizate elin gestiunea colectivă a tuturor categoriilor de drepturi patrimoniale de 
-, 'f Şl l:nnexc: 

• : .:r [,· -;ncict'l! i lor comerciale constituite cu participarea Asociaţiei; 

• .::;•\:uri obţinute În rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii; 
• ::<-::.:· ~~i!·...;--· n('inlt'rzise ck lege. 

·.'"iL' "' ,.,, in pmpricl<Jlc clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt 
i"'ffi:nK'"'" n·ccc"". activit:'ilii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut. 

:ik c:lrre Asociaţie pot 11 în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, 
.·c.u·imo11iul Asociaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit 

""''""'·~ '"'',: :·:.-" -'" sc,>pu ri lor swtutare şi nu poate ti d istri bu it între membri. 
l}.JL J>:,lr:muniul transmis Asociaţiei ele către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu poate fi 

: : '· ,/'<:'"'''""'' ş~ .:.·,~n~t i ~u ie prupri ~latea /\soc ia ţie i. 

-. T!~A\'SP.:\Jl.ENTA ACTIVITĂŢII ŞI DAREA DE SEAMA FINANCIARA 
··c' de· ""'!11:'1 a parametri lor principali se efectuează conform legislaţiei in vigoare. La sfârşit 

~, .•...•. ··, ,11~:·~''" J:i::::u-ci:c·. i'rc:~cdinicic prezintii Consiliului de Administrare un raport referitor la situaţia financiara 
il!:~f;.),c;;.,,~;;:;_ -e:m: ur!llează să fie confirmat de Cenzor. 

D···--:::o :k ,;c-;;m;·, a .\socioriei se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine: 

~'-i'""'"." 'cun;," rezultatelor activităţii Asociaţiei în perioada de dare de seamă; 
-ol'idui mijloclcelcll· băneşti la începutul perioadei de dare de seamă; 
. ,. ·.:u 1 !<Jial al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Asociaţiei, indicate în punctul 6.1. 

: po·;:~:;::~!ltlll st::~rut; 

,, .. _.!ruidi!e pe (lirecţiile ele activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea 
:ncmcii. def~lic{Jrilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la 
:;;t~~rş:u_:l perioack·i de clare de seamă. 

D~ . .c~" ck seama tlnt~nciară se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Asociaţiei la şedinţa Adunării 
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.~ .. :.. Jc sc:«nft Ji1unciară se păstrează în Asociaţie, este accesibilă tuturor şi, după posibilităţi, se 

~5. ·rc.:::;.._:r pcro;uanclur llzice si juridice se garantează accesul liber către parametrii financiari ai 

S. ADOPTAREA, COMPLETAREA SI MODIFICAREA STATUTULUI 
' : !O:·,·: ,·;;u:! St:nut se ''!'robă ele către Adunarea de constituire a membrilor Asociaţiei. 

e·i'·c :ncmlxilor Asociatiei vizând modificările şi completările prezentului statut se depun 
·. ·''"iiiului ck ;\clministrare, care le propune pentru examinare la următoarea şedinţă a 

~·········· :'''"'''"o'.r-- ,·-:::.::·:-..:·r~.k-
cu:npletitrile statt<tului se aprobă prin hotărârea Adunării Generale care este 

· -i'clik>-i2zi,:J .._·u praenţa a 50% plus unu elin numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora şi 
e'e :n1 votat ~13 din număr'ul membrilor prezenţi la şedinţă. Prevederile Statutului privind 

~''" li mocliticate în baza deciziei Consiliului Administrativ. 
\::,;; :c:·,.trlk· şi completilrile statutului întră în vigoare pentru terţi din momentul înregistrării 

9. FILIALELE ASOCIAŢIEI 
iziunile organizatorice ele bază ale Asociaţiei sunt filialele care realizează aceleaşi direcţii 

J!l;·· .. \}.••·~:ţ ''<i:E:z.,::~:<:. ''"·" .-\ 5oL ia 1 iei_ 
s;: constiwie după criteriul teritorial şi se organizează din nu mai puţin de 3 membri. 

ta crearea Filialei se adoptă de Consiliul de Administrare . 
.. --i'-c3Ză i:1 baza regulamentului aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrare. 
:.,': ~'s;c· n:"nit de Consiliul de Administrare. 

fili:1ki prezintft pe bază permanentă darea de seamă despre activitatea Filialei 
···- \:_~~ninisrrarc ni Asociaţiei. 

III. MOOUL DS REORGANIZARE ŞI LICHIDARE 
işi încctc·e~ză activitatea prin reorganizare şi autodizolvare in baza deciziei Adunării 

"Sw;:;~,,î""":=!i;c·c •. ::.';;•:.:: ,,, "' condq;ile stabilite de prezentul statut. 

'0 'tc:.c.·:_:2:1izarea Asociaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), 
izare. sepamre) sau n·anslormat·e cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea 

I"';·;·,:;,,c:. : .. :: . .c :·:c"><:<i dupil înregistrarea ei în organul de stat competent. 
.'.:cc•dizc•lvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile stattitare din lipsa 

.; · '§i:••;;;c~i:.c""'" ;,· c;Etil atingerii obiectivelor statutare propuse . 
. \ . .;. •. ",.~ pc>ate li lichidată în moci forţat în baza hotărâri lor organelor abilitate in cazul încălcării 

·1Jc~is:l;ajr~C..~i c: ;x>.-·ir·e la asociaţiile obşteşti. 
··,oh a rea ,\socia!iei este urmată ele procedura de lichidare. În procesul de lichidare 

o,,;,·:cd' r:z:, denumirea sa cu menţiunea "în proces de lichidare". Lichidm·ea Asociaţiei se 
::·-c.·· __ ,;;:t-_ ._. Ct:\mi-..1~1 de lichidare. numita de către organul, care a adoptat această decizie în 

'..cgca cu l''ivire la asocia!iile obşteşti şi Codul civil. 
•.l-'' ':!de Administrare va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea 

c.._·~ .::': ii A soc i:J! iei şi va comunica datele membri lor comisiei de lichidare. 
W.7. :_-,,,., S::l ele lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. 

< · . 1.1cbre suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, 
··· :::·!c creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi 
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'_;;: v' ,;"de lichiclr11·e întocmeşte bilanţul ele lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa 
· -c. ~;îl pre~intă spre aprobare organului care a decis lichidarea. 
-,;~ r:unasc după satisii1cerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii 

·:~<:;;;:~5"' s: ::cembrii organelor acesteia şi se transmite altei organizaţii cu scopuri similare pentru 
"-· --":_:~-!klr stabilite în statut. 

:.csî:< de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a 

ii<Cr:<;;sf~r·i.: ,, , :;:t(iunile ce îi revin, a distribuit activele Asociaţiei înainte de a satisface pretenţiile 

•r:;r<'d:<;u>.ri:):g-,::.-:: ce; încălcarea legii ori statutului Asociaţiei . 
. : -,;r.•:''""'·•u:.•:. '•·'" de lichicl:ire poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociaţiei din culpa lor . 

... c::n:,,,_",, __ .LT-\ ILRII:. născut la 12.03.1964, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat în mun. 
:•.•hb-er,; 2 :1p. 88, iclentil1cat prin buletin de identitate A01107052, eliberat la 28.01.2009 

i_:,J<d personal (IDNP) 095191289 5 

{;:!!2~(~~-"~HlŢ_;;. )iAHlA, născută la 03.05.1941, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliată în or. 
;,;:;;,;;,'ICS:r:o.,. ""' ::·r·cc.mi1d:i- i-t. identificată prin buletin de identitate A12000533, eliberat la 29.07.1997 de 

per5<11K11 (IDNP) 097240712519 

J!J &u/!). ' /~ 
~''1~-~\~:kfi-',±A CR !STJ :\A, născută la 1 O. 12.1985, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliată în 

•;; \:de:: Dicescu 52, identificată prin buletin de identitate A88101531, eliberat la 
. • :ce: ;cric:iul .:X, cod personal (1 DNP) ?. 10885 17653 

:i) 


