
Hotărârea Consiliului de Administrare al ANPCI din 10.09.2013
Extras din proces~;"l nr.3

Preşedintele .AiNPCI'7~~rie Gheorghiţa

REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA POLITICA DE
CONTABILITATE AL ASOCIATIEI N4-TIONALE PENTRU PROTECTIA
CREATIEI INTELECTUALE(ANPCI) .

Dispoziţii generale i

1. Asociaţia Obşteasca «Asociaţia Naţional~ pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale»
(ANPCI) a fost Înregistrată la 29 aprilie ~OI I la Ministerul Justiţiei a Republicii
Moldova pe adresa: mun. Chişinău, str. Aba Gohberg 2, of.88. Sediul de lucru se afla pe
adresa: mun. Chişinău, str.Ioan Botezatorul 4)

I
I

2. ANPCI este o asociaţie obştească neguve~amentaIă, apoi iti că, nonprofit. Principalul
tip de activitate desmşurat de ANPCI este ge~tiunea colectivă a drepturilor de autor si
conexe in baza contractelor de transmitere a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe
a membrilor ANPCI. I

I
3. Politica de contabilitate este elaborată În bah:

I
i

- Legii contabilităţii nr.426-XIII din 4 aprilie ~995;

I
- Standardelor naţionale de contabilitate, apr9'bate prin ordinul ministrului finanţelor al
Republicii Moldova nr.174 din 25 decembrie 1997;

I

i •
- Planului de conturi contabile al activităţii i economico-financiare a întreprinderilor,

I

aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor I al Republicii Moldova nr.174 din 25
decembrie 1997. !

I
-Legii N 139/2010 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

!

-Hotăririi nr. 641 din 12. 07. 2001 a GuveI1j1ului Republicii Moldova despre tarifele
minime ale remuneraţiei de autor.



,.

-Regulamentului ANPCI privind reţinerea comisionului de administrare a drepturilor
de autor.

-Regulamentul ANPC! privind distribuirea remuneraţiei de autor

-Regulamentul privind stabilirea tarifelor pentru valorificarea drepturilor de autor.

4. Contabilitatea patrimoniului, datoriilor şi operaţiunilor economice se ţine În baza
etaloanelor naturale şi În expresie bănească prin reflectarea completă, continuă,
documentară şi interdependenţă a acestora.
Politica de contabilitate este elaborată În baza următoarelor convenţii şi principii:

• dubla înregistrare;
• continuitatea activităţii;
• permanenţa metodelor;
• specializarea exerciţiilor (calculării);
• prudenţa;
• intangibilitatea;
• periodicitatea;
• prioritatea conţinutului asupra formei;
• autonomia.

5. Responsabilitatea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii o poartă preşedintele
asociaţiei, care creează condiţiile necesare pentru organizarea corectă a contabilităţii,
Întocmirea şi prezentarea oportună a rapoartelor, asigură Îndeplinirea riguroasă de către
directorul financiar a Întocmirii documentelor şi prezentării informaţiei necesare pentru
ţinerea evidenţei şi completarea rapoartelor financiare.

6. Evidenţa contabilă la ANPC! este ţinută de directorul financiar.

7. Directorul financiar asigură controlul şi reflectarea În conturile contabile a tuturor
operaţiunilor economice efectuate, prezentarea informaţiei operative şi Întocmirea
rapoartelor financiare În termenele stabilite, poartă răspundere pentru respectarea
principiilor metodologice de organizare a contabilităţii.

8. Directorul financiar, de comun acord cu preşedintele asociaţiei, semnează acte care
servesc drept temei pentru primirea şi predarea valorilor În mărfuri şi materiale,
mijloacelor băneşti, precum şi privind datoriile de decontare, creditare şi financiare.

9. Directorului financiar i se interzice să primească spre executare documente privind
operaţiile care contrazic actelor normative şi Încalcă disciplina contractuală şi
financiară.
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10. Rapoartele financiare ale ANPCI, cu excepţia Raportului privind fluxul mijloacelor
băneşti, se Întocmesc În baza metodei specializării exerciţiilor (calculării).

Variantele şi metodele alese de organizare a contabilităţii

Active nemateriale

Il. Activele nemateriale se reflectă În contabilitatea financiară la valoarea de intrare care
cuprinde:

• valoarea de procurare a activelor nemateriale;
• impozitele şi taxele În conformitate cu legislaţia În vigoare;
• cheltuielile de aducere a activului nematerial În stare de lucru pentru utilizarea

ulterioară;
• termenul de activizare utilă;
• cheltuielile organizaţionaJe (Sani);
Amortizarea active lor nemateriale se calculează prin metoda casării liniare, luîndu-se

ca bază durata de utilizare a acestora şi valoarea de intrare, conform Catalogului de
mijloace fixe si active nemateriale indicat in Codul Fiscal.

Durata de utilizare se stabileşte pentru fiecare obiect (grupa de obiecte) de active
nemateriale şi se reflectă în documentele primare de intrare şi În registrele de evidenţă
analitică a acestora.

În componenţa activelor nemateriale intră (brevetele, licenţele, programele informatice,
fondul comercial). Activele nemateriale se reflectă În contabilitatea curentă şi bilanţul
contabil (la valoarea de intrare sau reevaluată). Amortizarea activelor nemateriale se
calculează (prin metoda liniară), ţinând cont de duratele de utilizare a acestora. Din
principalele active nemateriale fac parte:

Avizul Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuala din 21.10.2011 privind dreptul
de a activa in calitate de organizaţie de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de
autor si conexe etc.

Programe pentru calculator:

1. Programul de distribuire a remuneraţiei pentru drepturile de autor si conexe.
2. Programul de lucru WINDOWS 7, de protecţie antivirus Kasperski si alte

programe.
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Mijloace fIXe

În cazul intrării, mijloacele fixe se Înregistrează În contabilitate la valoarea de intrare
care este egală:

• pentru mij loacele fixe create la Întreprindere - cu valoarea efectivă, inclusiv
impozitele prevăzute de legislaţia În vigoare care nu se recuperează de la buget;

• pentru clădirile şi construcţiile speciale executate În antrepriză - cu valoarea
contractuală a obiectului, inclusiv impozitele prevăzute de legislaţia În vigoare
care nu se recuperează de la buget;

• cheltuielile pentru reparaţi a curentă a fondurilor fixe, se recunosc ca cheltuieli ale
perioadei În care au fost efectuate;

• pentru mijloacele fixe procurate contra plată de la alte Întreprinderi şi persoane
fizice:

- maşini şi utilaje - cu valoarea de cumpărare plus cheltuielile privind
procurarea acestora (asigurarea, taxele vamale, impozitele şi alte taxe
nerecuperabile, cheltuielile de transport, cheltuielile de Încărcare-
descărcare), cheltuielile de montare, instalare, experimentare etc.;

• pentru mij loacele fixe procurate pe calea schimbului (barter) - cu valoarea
mijloacelor primite pe calea schimbului sau transmis În schimb;

• mijloacele fixe primite gratuit - cu suma stabilită în actele de primire-predare.;
Uzura mijloacelor fixe se calculează prin metoda casării liniare. Durata de funcţionare

utilă a clădirilor şi construcţiilor speciale se determină pentru fiecare obiect de inventar,
în funcţie de perioada utilizării conform Catalogului de mijloace fixe si active
nemateriale indicat in Codul Fiscal.

12. Stocuri de mărfuri şi materiale
Sinecostul stocuri lor de mărfuri şi rezervelor materiale, includ cheltuielile de

cumpărare, înregistrare, taxe pentru import şi cheltuielile pentru transport. Formarea
adaosului comercial are loc la intrare reieşind din preţurile fumizorului.

13. Obiecte de mică valoare şi scurtă durată
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată cuprind activele valoarea cărora nu depăşeşte

3000 lei, indiferent de durata de utilizare a acestora sau durata de utilizare a cărora nu
este mai mare de un an, indiferent de valoarea unitară.
În contabilitatea curentă valoarea de intrare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
se determină în acelaşi mod ca şi pentru mijloacele fixe.
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14. Creanţe.
Creanţele pe termen lung şi scurt se înregistrează în contabilitate la valoarea

nominală, ţinând cont de impozitele şi sancţiunile stabilite de legislaţie.

15. Cheltuielile anticipate.
Cheltuielile anticipate se reflectă În bilinţ În posturi distincte şi se trec la consumuri

sau cheltuieli pe măsura sosirii perioadei aferente.

16. Datorii.
Datoriile pe termen lung şi scurt se înregistrează În contabilitate la sumele care

urmează a fi plătite. Datoriile aferente creditelor bancare şi Împrumuturilor primite se
reflectă În bilanţ, ţinându-se cont de dobânzile care se inciud În componenţa altor
cheltuieli operaţionale şi vor fi plătite la data Încheierii fiecărui trimestru de gestiune.

Datoria debitorială se înregistrează din momentul transmiterii drepturilor de
proprietate asupra valorilor materiale.

17. Capital propriu.
Capitalul propriu cuprinde capitalul statutar şi suplimentar, rezervele, profitul

nerepartizat (pierderea neacoperită) al perioadelor de gestiune curentă şi precedentă,
capitalul secundar.
Mărimea capitalului statutar al ANPCI este stabilită în statut şi constituie 10800 lei.
Aceasta nu se modifică până la asocierea unor noi fondatori şi introducerea schimbărilor
respective în statut.

18.Convertirea valutei străine.
Valoarea activelor şi datoriilor exprimate În valută străină se converteşte în valută

naţională prin aplicarea cursului de schimb al BNM la finele perioadei de gestiune, cu
excepţia valorilor stocuri lor de mărfuri şi materiale, cheltuielilor achitate În prealabil şi a
valorii mijloacelor fixe care se recalculează în baza cursului de schimb la data efectuării
operaţiunii.

19. Venituri anticipate.
Veniturile obţinute În perioada de gestiune, dar aferente perioadelor viitoare se

reflectă distinct În contabilitate şi rapoartele financiare şi se includ În veniturile curente
pe măsura sosirii perioadei de gestiune aferente.

II
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20. Venituri şi cheltuieli.
Veniturile se constată În baza principiului specializării exerciţiilor În perioada de

gestiune În care au fost obţinute, indiferent de momentul Încasării mijloacelor băneşti.

Cheltuielile se înregistrează în contabilitate conform principiilor specializării
exerciţiilor în perioada În care au fost suportate, indiferent de momentul achitării efective
a mijloacelor băneşti, şi cuprind cheltuielile activităţii operaţionale, de investiţii,
financiare şi pierderile excepţionale.

Cheltuielile activelor operaţionale includ sinecostul vânzărilor, cheltuielile materiale
pentru plata muncii, cheltuielile indirecte şi cheltuielile perioadei.

Veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare se reflectă În raportul privind
rezultatele financiare separat, pe tipuri de activităţi ale întreprinderii şi pe evenimente
excepţionale.

21. Impozitul pe venit
Impozitul pe venit se determină şi se achită În conformitate cu legislaţia În vigoare a

Republicii Moldova.
22. Documentaţia contabi/ei

Toate documentele contabile trebuie să fie păstrate corespunzător cerinţelor legislaţiei
R. Moldova.

Documentele contabile trebuie să fie transparente, la îndemâna persoanelor
împuternicite de a le completa şi controla.
Informaţia prezentată în evidenţa contabilă şi dării de seamă, trebuie să poarte un
caracter confidenţial şi se califică ca taină comercială a ANPCI. Toată documentaţia
contabilă, În afară de cea curentă şi 5 ani precedenţi anului curent, trebuie să fie dată
conform listei În arhivă.
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