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HotărâreaConsiliuluiANPCI din 10,09,2013

Extras din procesul verbal n;3{1/ jJ /'
Preşedintele ANPCI '~fIUrie

Regulamentul privind reţinerea comisionului de administrare,

Capitolul 1.Dispoziţii generale

Gheorghiţa

In conformitate cu articolele 11,26 si 49 a Legii Nr. 139 din 2 iulie 2010 "privind dreptul de autor şi

drepturile conexe", Hotărârea nr. 641 a Guvernului Republicii Moldova din 12.07.2001, Asociaţia

Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI) are dreptul de a gestiona distribuirea remuneraţiei

de autor şi reţine un comision de administrare pentru necesităţile financiare ale asociaţiei.

Capitolul II. Metodologia de reţinerea a comisionului de administrare şi de distribuire a lui.

ANPCI reţine, conform prevederilor Legii Nr. 139 din 2 iulie 2010 "privind dreptul de autor şi drepturile

conexe" din suma totală de gestionare a drepturilor de autor 35% pentru cheltuielile necesare activităţii

ANPCI şi 5% pentru un fond social de susţinere a membrilor asociaţiei.

In cheltuieli necesare activităţii ANPCI vor fi incluse cheltuielile legate de:

1. angajaţii asociaţiei: salariu, asigurarea medicală, ajutorul material, etc;

2. administrare: chiria sediului, cheltuieli comunale si de gospodărie,

3. comerciale: deplasări, diurne,

4. oficiu: obiecte de cancelarie, cheltuieli de transport

5. tehnica de birou: soft, deservirea tehnicii de birou, internet, telefon, etc

6. financiare: deservirea contabilă, juridică, asigurarea socială, cheltuieli bancare



..

Capitolul IIIDispoziţii finale.

Reţinerea comisionului de administrare, modificarea si distribuirea lui se va discuta şi aproba prin
hotărârea Consiliului lPCI.
Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale, conform alineatului 5 al articolului 49 a Legii
nr.139/201O "privind dreptul de autor şi conexe" are dreptul să redistribuie sumele remuneraţiei acumulate
de la utilizatori, care, in decurs de 3 ani de la data Încasării lor in contul său nu au fost revendicate, prin
adăugarea lor la sumele care urmează a fi repartizate titularilor de drepturi sau in alt mod stabilit ce ţine cont
de interesele titulari lor de drepturi şi care nu contravine legislaţiei În vigoare.

2


	00000001
	00000002

