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REGULAMENTUL FUNCTIONARII CONSILIULUI DE Al)MINISTRARE AL ASOCIATIEI
NATIONALE PENTRU PROTECTIA CREATIEI INTELECTUALE(ANPCI)

1. Consiliul de Administrare este organul permanent de conducere al Asociaţiei, care este constituit din
7 (şapte) persoane, ce se subordonează Adunării Generale şi are următoarea competenţă:

• elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei,
prezentăndu-le pentru aprobarea Adunării Generale;

• asigură Îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale privind
activitatea Asociaţiei;

• elaborează bugetul Asociaţiei, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia
prezentăndu-le Adunării Generale pentru aprobare;

• aprobă regulamentele de uz intern ale Asociaţiei şi stabileşte structura ei organizatorică;
• aprobă statele de personal, propunerile pentru angajarea şi concedierea "personalului", modul

de remunerare a muncii şi a salariilor pentru salariaţii Asociaţiei;
• stabileşte, În condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei;

stabileşte procedura de primire a noi membri În asociaţie, precum şi cele de retragere din
răndurile ei;

• aprobă sigiliui, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei;
• decide crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Asociaţiei, aprobarea regulamentelor lor;
• gestionează patrimoniul Asociaţiei şi activitatea privind majorarea lui;
• stabileşte modul În care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
• asigură respectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute În sectorul necomercial;
• asigură respectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute În sectorul necomercial;
• primirea şi excluderea membrilor Asociaţiei;
• adoptarea deciziilor privind procurarea, distribuirea şi Înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;
• conducerea operativă a activităţii economice a Asociaţiei, administrarea bunurilor;
• hotărăşte participarea Asociaţiei În calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al

societăţilor comerciale;
• stabileşte tarife minime pentru modalităţile de valorificare a drepturilor de autor şi conexe În

privinţa cărora asemenea tarife nu au fost prevăzute prin hotărăre de guvern. La eliberarea
licenţelor tariful concret care se negociază eu beneficiarul nu poate fi stabilit sub limita
prevăzută de Guvern sau de Asociaţie;

• fixează cuantumul procentual al sumei pasibile reţinerii din remuneraţia de autor pentru
acoperirea cheltuielilor de gestiune colectiva;

• adoptă instrucţiuni privind acumularea, distribuirea şi achitarea remuneraţiei de autor;
• adoptă formulare de licenţe, acte de control, dări de seamă ale inspectorilor, regulamente de

evidenţă a autorilor, creaţiilor şi a diverselor registre;
• decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale

Asociaţiei.

2. Consiliul de Administrare este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 10 ani.
3. Şedinţeie Consiliului de Administrare se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată În semestru

şi sunt deliberative, dacă sunt prezenţi doua treimi din membrii săi. Deciziile se adoptă cu vot
unanim. La cererea unui membru al Consiliului de Administrare. Preşedintele Consiliului este obligat
să convoace În termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia. In cazul În care Preşedintele

refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului de Administrare,
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membrul Consiliului care a solicitat convocarea şedinţei extraordinare este În drept să convoace
Şedinţa extraordinară fără acordul Preşedintelui.

4. Calitatea de membru al Consiliului de Administrare Încetează În următoarele condiţii:
• În caz de deces,

• În caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar Care nu va
putea fi mai scurt de o lună de la avizarea În scris a Preşedintelui;

• În caz de excludere prin decizia Adunării Generale.
5. In cazul situaţiilor prevăzute la punctul 4, locul din Consiliul de Administrare rămăne vacant urmănd

ca În termenul cel mai scurt posibil să se desemneze un alt membru.
6. Consiliul de Administrare numeşte un secretar care;

• efectuează lucrări de secretariat
• Înregistrează cererile si reclamaţiile Înaintate către Consiliul de Administrare
• Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Adunărilor Generale şi ale Consiliului. de

Administrare
• efectuează corespondenţa cu organele de stat, alte organizaţii şi Întreprinderi.

7. Preşedintele Asociaţiei este concomitent şi Preşedintele Consiliului de Administrare, ales de
Adunarea Generală pe un termen de 10 ani, gestionează nemijlocit Asociaţia În perioada dintre
şedinţele Consiliului de Administrare şi convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului de Administrare;
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