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Act de control nr.9/2 din 31.07.2015
al Comisiei de control a activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a
drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe AGEPI privind rezultatele
verificării activităţii Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale
(ANPCI) pentru perioada 01.01.2013 - 31.12.2014
I. Competenta
În conformitate cu prevederile Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe (Legea nr. 139/2010) şi a Legii nI'.114 din 03.07.2014 cu
privirea la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, AGEPI este autoritatea
publică competentă care avizează, monitorizează şi supraveghează activitatea
organizaţiilor de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe
(OGC).
În scopul constatării corespunderii activităţii Asociaţiei Naţionale pentru
Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCJ) cu dispoziţiile legale din domeniul dreptului
de autor şi drepturilor conexe şi cu prevederile statutare, la solicitarea Centrului
Naţional Anticorupţie (CNA), conform art.48-5l al Legii nr. 139/2010, în perioada
01.06-31.07.2015, a fost verificată activitatea ANPCI de către Comisia de control a
activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau
conexe din cadrul AGEPI (Comisia de control), în următoarea componenţă:
- Belei Olga, şef Secţie respectarea legislaţiei, preşedintele comisiei;
- Rotaru Sergiu, specialist Categoria 1, Secţia respectarea legislaţiei;
- BrÎnza Sergiu, specialist Categoria II, Secţia respectarea legislaţiei;
- Certan Tatiana, specialist Categoria II, Secţia economie, contabilitate şi audit.
Conform Instrucţiunii privind controlul activităţii organizaţiilor de gestiune
colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe (OGC), aprobate prin
Ordinul Directorului General AGEPI nr.l26 din 04.10.2010, activitatea de control s-a
realizat în mai multe etape.
I. Programare
Asociatia Natională pentru Protecţia Creatiei Intelectuale (ANPCI) este o
organizaţie de gestiune colectivă avizată de către AGEPI prin Decizia nr.1I57 din
12.01.12 care a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.16-18 la
20.01.2012, conform art.48 alin.(9) din Legea nr.139/20l0 şi a intrat în vigoare la data
publicării.
Conform ar1.5l din Legea nr.l391201O, AGEPI exercită monitorizarea activităţii
organizaţiilor de gestiune colectivă, iar în acest scop, acestea trebuie să prezinte mai
multe documente stipulate în alin.(2) a aceluiaşi articol indispensabile pentru a verifica
corespunderea activităţii organizaţiei cu prevederile legislaţiei în vigoare.
De asemenea, AGEPI a luat în consideraţie şi faptul că în privinţa legalităţii
acţiunilor ANPCI au fost recepţionate mai multe sesizări din partea altor organizaţii, a
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unor titulari de drepturi şi de la utilizatori, iar solicitările AGEPI pe parcursul anului
2014 de a prezenta careva explicaţii referitor la acţiunile ilegale invocate au rămas fără
răspuns din partea ANPCI.
În scopul verificării conformităţii activităţii OGC-urilor cu dispoziţiile legale şi
statutare, conform prevederilor ar1.51 ale Legii nr.139/2010, AGEPI a expediat la
21.04.2015 scrisori În adresa tuturor organizaţiilor avizate, inclusiv În adresa ANPCI
prin care a fost solicitată prezentarea informaţiei privind modul de implementare a
recomandărilor din actele de control întocmite anterior şi. prezentarea informaţiei
relevante, precum şi a actelor ce vizează activitatea pe parcursul anilor 2013-2014.
La 04.05.2015, AGEPI a recepţionat răspunsul din partea ANPCI prin care a fost
transmisă lista membrilor ANPCI şi lista membrilor "StarMedia" (care nu este
autentificată), fiind informaţi despre faptul că ANPCI planifică, în baza deciziei
consiliului de administrare, ca să efectueze auditul intern şi extern în lunile iunie-iulie
2015, rezultatele cărora vor fi făcute publice prin intermediul paginii sale web, ulterior
urmînd a fi expediate şi la AGEPI.
În condiţiile În care ANPCI nu a prezentat toate actele solicitate de AGEPI, în
special datele privind acumularea, distribuirea şi achitarea remuneraţiei de autor,
ignorînd astfel prevederile ar1.51 din Legea nr.l39/20 10 prin nerespectarea obligaţiei
de a prezenta infonnaţia necesară organului care a avizat şi care este împuternicit prin
lege să monitorizeze şi să supravegheze respectarea normelor legale de către fiecare
organizaţie avizată, precum şi reieşind din necesitatea constatării tuturor aspectelor ce
ţin de activitatea ANPCI, AGEPI a solicitat asistenţa organului de urmărire penala al
CNA pentru a fi asigurat accesul la toate documentele necesare.
Urmare a solicitării AGEPI, de către CNA în cadrul cauzei penale
nr.2015970175, pornită în baza alin.(I) art.335 din Codul Penal În privinţa persoanelor
care gestionează ANPCI, au fost ridicate şi expediate documentele solicitate. Comisia
de Control a verificat actele prezentate şi a reflectat rezultatele verificării în prezentul
act, conform etapelor stabilite.
II. Documentare
Conform datelor deţinute, ANPCI a fost înregistrată ca organizaţie necomercială
la Ministerul Justiţiei la 29.04.2011 cu numărul de identificare 1011620003154, fiindui eliberat certificatul MD 003050 la 03.05.2011.
ANPCI a depus cerere de avizare pentru activitatea sa ca OGC la 29.09.2011.
Comisia de avizare din cadrul AGEPI a stabilit la acel moment că ANPCI nu
corespunde tuturor criteriilor stabilite de art.48 alin.(6) a Legii nr.13912010 şi anume
ANPCI nu avea încheiate acorduri de reprezentare reciprocă a intereselor cu organizaţii
similare din străinătate, precum şi nu dispunea de mecanisme adecvate de acumulare,
distribuire şi de plată a remuneraţiei de autor sau a remuneraţiei cuvenite titularilor de
drepturi conexe, dar avea legături de colaborare prin scrisori de intenţie şi acorduri
preventive cu alte organizaţii de peste hotare, precum şi de implementare a sistemului
operaţional elaborat de compania "Media Forest" pentru România.
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Cu toate acestea, Comisia de avizare a AGEPI a decis că este posibilă avizarea
ANPCr cu condiţia că aceasta va dovedi că va întreprinde toate măsurile posibile
pentru a respecta condiţiile legale. Prin scrisoarea sa de garanţie nr.2309 din
24.10.2011, preşedintele ANPCI, dl Iu.Gherghiţa a prezentat un plan privind măsurile
ce urmau a fi întreprinse pînă la finele anului 2011 ca organizaţia să îndeplinească
cerinţele expuse în art.48 alin.(6) lit.c), d), e).
Luînd în consideraţie că la momentul avizării ANPCI, în Republica Moldova
erau desemnate prin Decizia AGEPI din 14.12.2010 cu dreptul de a elibera
beneficiarilor licenţe pentru valorificarea obiectelor drepturilor de autor şi a drepturilor
conexe alte două organizaţii: Asociaţia .,Drepturi de Autor si Conexe" (AsDAC) şi
Asociaţia Naţională "Copyright" (ANCO), prin decizia nr.1I57 din 12.01.2012 s-a
permis gestiunea drepturilor de către ANPCI doar pentru titularii de drepturi
mem bri ai acestei organizaţii, legalitatea acestui fapt fiind confirmată şi prin Decizia
Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) din 12.09.12.
III.

Verificare prealabilă
Reieşind din prevederile Legii nr.139/2010, am verificat respectarea obligaţiei
ANPCI de a prezenta la AGEPI documentele stipulate în art.51. În acest sens, am
constatat că ANPCI nu a prezentat actele solicitate de către AGEPI, acestea fiind puse
la dispoziţie de către organul de urmărire penală al CNA.
Totodată, s-a stabilit că ANPCI dispune de o pagina web disponibilă pe Internet
în limba română la adresa www.anpci.md cu posibilitatea de a fi prezentată şi în
limbile rusă şi engleză.
Pagina web a ANPCI conţine informaţii privind:
Titularii, adică membrii ANPCI care i-au transmis prin contracte directe
drepturile sale în gestiune;
- Tarifele remuneraţiei de autor aprobate de către Consiliul ANPCI;
- Statutul şi actele de înregistrare şi avizare a ANPCI;
- Informaţii despre membrii organelor de conducere;
- Informaţii utile pentru utilizatori.
Precizăm că listele autorilor şi interpreţilor reprezentaţi de ANPCI se
actualizează permanent, fapt ce permite evidenţa fluctuaţiei membrilor.
IV. Actele verificate:
Statutul ANPCI
Statutul ANPCI a fost aprobat la Adunarea de constituire a asociaţiei obşteşti în
baza procesului-verbal nr.l din 11.04.2011 şi înregistrat de Ministerul Justiţiei cu
nr.4978 la 29.04.2011. La 18.05.2013, prin Decizia nr.99 a Ministerului Justiţiei au
fost înregistrate modificările la Statutul ANPCI în baza procesului verbal al Adunării
. Generale din 06.02.2013.
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Conform prevederilor statutare, în structura organizatorică a ANPCI intră
următoarele organe:
• Adunarea Generală;
• Consiliul de Administrare;
• Preşedintele;
• Comisia de cenzori.
Activitatea Adunării Generale
Adunarea Generală este organul suprem de conducere al asociaţiei care se poate
convoca în şedinţe ordinare şi extraordinare.
Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci cînd o cer interesele
asociaţiei, dar nu mai rar decît o dată În an. Desfăşurarea Adunării Generale se
consemnează într-un proces verbal (PV). ANPCI a prezentat PV nr.l din 11.04.2011
(Adunarea de constituire) şi PV din 06.02.2013 .
./ PV nr.l din 11.04.2011 - de către fondatori_s-a convenit constituirea asociaţiei şi
înregistrarea la Ministerul Justiţiei, fiind aleşi membrii organe lor de conducere
şi control ale ANPCI.
./ PV din 06.02.2013 - acest PV a fost analizat în Actul de control nr.5 din
28.06.2013.
Este apreciat faptul că de către Consiliul de Administrare la 10.09.2013 a fost
aprobat Regulamentul privind convocarea şi petrecerea Adunării Generale. Acest
regulament preia prevederile expuse la pct.4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12,
4.16, 4.18 din Statutul ANPCI, de aceea nu este clară rezonabilitatea transpunerii
aceloraşi prevederi, unele dintre care trebuie corectate (Cenzorul - Comisia de
Cenzori, 'conform modificărilor la Statut din 18.05.2013). PcU al Regulamentului
respectiv indică că Regulamentul Adunării Generale se aprobă de către Adunarea
Generală, în acest sens fiind necesară clarificarea necesităţii aprobării unui alt
regulament sau a reaprobării regulamentului deja existent.
Reieşind din atribuţiile principale ale Adunării Generale (pct.4.3 din Statut), în
special examinarea şi aprobarea bugetului anual şi a bilanţului financiar anual, precum
şi aprobarea dărilor de seamă ale Consiliului de Administrare şi ale Comisiei de
Cenzori, urmează ca de către Consiliul ANPCI să se convoace Adunarea Generală în
fiece an.
Activitatea Consiliului de Administrare
Consiliul de Administrare este .organul permanent de conducere al asociaţiei
subordonat Adunării Generale, format din 7 persoane (conform modificărilor la Statut
din 18.05.2013). Componenţa Consiliului a fost aprobată la Adunarea Generală din
06.02.2013 pe un mandat de 10 ani.
De către Consiliul ANPCI la 10.09.2013 a fost aprobat Regulamentul
funcţionării Consiliului de administrare a ANPCI. Acest regulament la fel preia
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prevederile expuse la pct.4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 din Statutul ANPCI. De
asemenea, acest regulament prevede numirea unui secretar care are în atribuţiile sale
efectuarea lucrărilor de secretariat, înregistrarea cererilor şi reclamaţii lor, efectuarea
corespondenţei cu organele de stat, alte organizaţii.
Conform competenţelor atribuite de Statut, Consiliul este obligat să elaboreze
bugetul, raportul financiar anual, raportul de. activitate şi să le prezinte Adunării
Generale spre aprobare. Din datele prezentate, rapoartele de activitate lipsesc.
Dintre subiectele discutate şi hotărîrile adoptate în cadrul şedinţelor Consiliului
ANPCI, consemnate în PV, menţionăm cele mai importante dintre ele:
- PV nr.2 din 09.12.2011
S-au stabilit tarifele onorariilor de autor pentru toate formele de valorificare a
creaţiilor, precum şi formula de calcul a tarifelor remuneraţiei de autor, aprobarea
cuantumului procentual al cheltuielilor de gestiune şi al fondului de promovare şi
ajutor material, aprobarea cuantumului cotizaţiei de aderare la asociaţie şi cotizaţia
anuală. În aceeaşi şedinţă, s-a hotărît ca cuantumul procentual al cheltuielilor de
gestiune să fie 35% din suma intrărilor băneşti, iar cuantumul procentual al
fondului de promovare şi ajutor material să fie de 5% din suma intrărilor băneşti.
În ceea ce priveşte cotizaţia de aderare la asociaţie şi cotizaţia anuală s-a decis
ca să nu fie încasate astfel de plăţi pînă la data de 01.03.2013.
- PV nr.3 din 02.07.2012
În cadrul şedinţei a fost ales vicepreşedintele ANPCI. Deoarece Statutul nu
prevede aşa funcţie, ar fi fost necesar că mai întîi să fie aprobate statele de personal şi
modul de salarizare, după care Preşedintele să propună numirea.
- PV nrA din 23.10.2012
S-au stabilit tarifele onorariilor de autor pentru toate formele de valorificare a
creaţiilor (tarife s-au stabilit şi la şedinţa Consiliului din 09.12.2011?) şi crearea
Comisiei naţionale pentru repartizarea onorariului drepturilor de autor şi conexe,
colectat de ANPCI în baza Legii nr.139/20 10.
- PV llf.l din 15.01.2013
A fost prezentat raportul preşedintelui ANPCI pentru anul 2012, darea de seamă
a cenzorului privind activitatea financiară a ANPCI în 2012 şi necesitatea modificării
Statutului ANPCI, fiind totodată stabilită ordinea de zi a Adunării Generale din
06.02.2013.
- PV llf.2 din 25.06.2013
A fost adusă la cunoştinţa membrilor Consiliului despre măsura de asigurare
aplicată de Judecătoria Rîşcani la 21.02.2013 prin suspendarea Deciziei nr.l/57 din
12.01.2012 la cererea Oficiului Republican al Dreptului de Autor (ORDA).
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S-a stabilit necesitatea înaintării pretenţiilor către agenţii economICl pentru
prezentarea dovezilor de confirmare a plăţii pentru anii 2011-2013 şi a acţionării lor în
instanţa de judecată.
De asemenea, s-a examinat activitatea Comisiei Naţionale pentru repartizarea
onorariului drepturilor de autor şi conexe colectate de ANPCI, care nu a reuşit să-şi
realizeze atribuţiile din cauza atitudinii indiferente a celorlalte OGC-uri, care urmează
să delege reprezentanţii săi pentru a stabili statutul şi împuternicirile Comisiei.
Referitor la colaborarea cu organizaţiile internaţionale s-a menţionat despre
intenţia de a înainta actele pentru aderarea ANPCI la CISAC (Confederaţia

Internaţională a Societăţilor de Autori şi Compozitori).
În cadrul şedinţei s-a propus ca, începînd cu 01.08.2013, taxa de aderare în
calitate de membru ANPCI, să fie de 100 de euro, iar cotizaţia lunară de 10 lei per
membru.
-

PV m.3 din 10.09.2013
S-au discutat subiectele privind rezultatele şedinţei de lucru organizate la AGEPI
pe data de 05.09.2013 şi examinarea Actului de control m.5 din 05.07.2013.
De asemenea, s-au examinat şi au fost aprobate regulamentele interne ale
ANPCI, propuse de AGEPI în urma controlului efectuat:
>- Regulamentul privind reţinerea comisionului de administrare;
>- Regulamentul privind distribuirea remuneraţiei de autor;
>- Regulamentul cu privire la politica de contabilitate a ANPCI;
>- Regulamentul funcţionării Consiliului de administrare a ANPCI;
>- Regulamentul privind convocarea şi petrecerea Adunării Generale;
>- Regulamentul privind stabilirea tarifelor pentru valorificarea drepturilor.
Referitor la colaborarea cu alte organizaţii, s-a menţionat despre continuarea
dialogului cu CISAC (Confederaţia Internaţională a Societăţilor de Autori şi
Compozitori) şi BlAM (nu a fost identificată aşa organizaţie, urmează de concretizat)
şi alte OGC-uri de peste hotare, în special din Rusia şi România, cum ar fi
CREDIDAM şi UCMR-ADA, de la care s-a solicitat transferarea remuneraţiei pentru
autorii şi interpreţii care sunt membri ai ANPCI.
Re ieşind din necesităţile de realizare a atribuţiilor ANPCI s-a decis încadrarea cu
plată a funcţiilor de director financiar, vicepreşedinte şi 3 coordonatori, în lipsa
aprobării statelor de personal.
S-a propus de a fi iniţiată şi analizată posibilitatea de modificare a Legii
m.139/20 1O privind repartizarea onorariului între compozitori, interpreţi şi aranjori.
-

PV mA din 07.10.2013
S-a discutat despre Decizia AGEPI nr.3/1566 din 20.09.2013, publicată în
Monitorul Oficial I1r.216-220 din 04.10.2013, care în opinia ANPCI este practic
irealizabilă şi afectează drepturile oamenilor de creaţie, motiv pentru care s-a decis
contestarea acesteia în instanţa de judecată.
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Referitor la politica tarifară s-a stabilit de a solicita agenţilor economici tarife
minime posibile, În baza prevederilor legale.
În privinţa colaborării cu alte organizaţii, s-a menţionat despre necesitatea
deplasării la Moscova pentru menţinerea relaţiilor cu VOIS (BcepoccuiicKaf/
OpZaHU3GljUf/JIHmeRReKmyaJ1bHOiiCo6cm6eHHocmu) şi continuarea negocierilor cu
asociaţia RAO (POccuiicKOe A6InOpCKOe06uţecm6o).
- PV m.l din 19.03.2014
Membrii prezenţi ai Consiliului ANPCI au fost informaţi despre situaţia creată
după publicarea Deciziei AGEPI nr.3/1566 din 20.09.2013, În special despre
Protocolul din 14.11.2014 semnat de către AGEPI, AsDAC, ANCO şi ORDA, prin
care: OGC-urile şi-au asumat sarcina să elaboreze şi să prezinte AGEPI metodologiile
privind tarifele remuneraţiei de autor, identificarea soluţiilor de delimitare a cotelor
anuale ce le revin, reieşind din repertoriul gestionat şi examinarea posibilităţilor de
monitorizare a creaţiilor valorificate prin intermediul sistemului specializat "Media
ForesC, precum şi informarea despre crearea Instituţiei Private "Centrul de Licenţiere
şi Administrare a Drepturilor" (CLAD).
Directorul fmanciar a venit cu propuneri de modificare a politicii tarifare a
ANPCI (tarifele aprobate de către Consiliu la 23.10.2012).
Referitor la distribuirea remuneraţiei pentru anul 2012, s-a menţionat că în 2012
remuneraţia a fost acumulată practic numai de AsDAC. Pentru a repartiza suma
acumulată de ANPCI s-a propus de a crea o bază de date cu fixarea operelor fiecărui
autor şi interpret, în lipsa unor rapoarte de la utilizatorii din mediul ambiental. Restul
propunerilor de distribuire ar putea fi aplicate numai după prelucrarea rapoartelor de la
utilizatori. S-a decis transferarea unei sume de 2500 dolari SUA asociaţiei VOIS din
Federaţia Rusă (nu este clar În baza căror criterii s-a stabilit această sumă), însă În
privinţa titularilor de drepturi din Republica Moldova s-a propus de a mai acumula
bani şi de a achita sume mai semnificative.
- PV nr.2 din 16.09.2014
Pe lîngă acţiunile de asigurare a activităţii legale ale ANPCI şi solicitare AGEPIului de a confirma legalitatea Avizului din 21.10.2011, s-a informat despre numeroasele
litigii cu agenţii economici şi despre necesitatea angajării a 4 avocaţi care să participe
În judecată. Totodată s-a Încercat negocierea cu reprezentanţii ORDA în vederea
Încheierii unui acord de colaborare, care aşa şi nu a mai fost prezentat.
S-a propus introducerea cotizaţiei de fidelitate pentru titularii de drepturi care nu
sunt membri ai ANPCI şi nu susţin eforturile acestei structuri, precum şi introducerea
unui coeficient profesionist la distribuirea remuneraţiei acumulate de la utilizatorii fără
rapoarte de valorificare.
Distribuirea remuneraţiei pentru 2013-2014 este condiţionată de clarificarea
proceselor de judecată şi Încasarea sumelor sechestrate pe contul AsDAC. Membrii

Consiliului au propus prelucrarea şi verificarea tuturor rapoartelor pentru 2012-2014,
-;

inclusiv pregătirea spre achitare a remuneraţiei după utilizatori concreţi (Busuioc,
Noroc, TRM).
S-a prezentat de către 1urie Ciubotaru, vicepreşedinte ANPCI, raportul privind
rezultatele vizitei de lucru, organizate de către Oficiul Român pentru Drepturile de
Autor (ORDA) În cooperare cu organismele de gestiune colectivă (OGC) din România,
în perioada 24 - 27 iunie 2014.
A fost aprobată componenţa Comisiei naţionale pentru repartizarea
onorariului drepturilor de autor şi conexe, create în cadrul ANPCI.
- PV m.3 din 23.10.2014
S-a discutat despre controale le efectuate de către organele de stat la solicitarea
altor OGC-uri interesate de a periclita activitatea ANPCI şi s-a prezentat raportul
privind rezultatele participării la conferinţa internaţională organizată de SCAPR
(Societies Cowlcil for the Collective Mangement of Performers Rights).

S-a decis de a stabili cotizaţia de fidelitate pentru titularii care nu sunt membri ai
ANPCI în sumă de 15% din suma propusă spre repartizare şi în privinţa acordării unui
ajutor material în sumă de 15 715 lei din fondul social acumulat de către ANPCI.
- PV m.l din 13.01.2015
Urmare a discuţiilor cu avocaţii care prestează servicii juridice ANPCI, s-a
constatat activitatea legală În baza Deciziei AGEP1 şi a Avizului din 21.10.2011, chiar
dacă acestea nu au fost publicate în Monitorul Oficial, dar au fost confirmate prin
Deciziile Curţii Supreme de Justiţie din 12.09.2012 şi 02.10.2014, precum şi a Hotărîrii
Curţii de Apel Chişinău din 25.11.2014.
În privinţa remuneraţiei, majoritatea sumelor au fost Încasate de AsDAC, ceea ce
înseamnă că a fost încasat şi comisionul de administrare a al ANPCI de 40%, respectiv,
urmează să fie continuate acţiunile în judecată a tuturor organizaţiilor care nu susţin
poziţia ANPCI.
Activitatea Comisiei de cenzori
Comisia de Cenzori realizează controlul asupra activităţii economico-financiare.
Componenţa Comisiei de Cenzori este de 3 persoane: preşedinte şi 2 membri.
A fost verificat raportul întocmit de către cenzor pentru perioada 03.05.201131.12.2012. Alte rapoarte privind controlul activităţii economico-financiare pentru
2013 şi 2014 nu au fost prezentate.
Conform raportului, în 2012 numărul de contracte încheiate cu titularii de
drepturi a fost de 61, iar cu utilizatorii au fost încheiate 46 de contracte.
Pe parcursul anului 2012 ANPCI a avut Încasări de 131 701,85 lei, majoritatea
fiind Încasate în a doua jumătate a anului. Cenzorul a constatat că activitatea
economic-financiară ANPCI se încadrează în normele de referinţă, contabilitatea
respectînd legislaţia fiscală. La sfîrşitul anului 2012, 17 agenţi economici datorau
ANPCI 52 283,53 lei. Pe parcursul anului 2012 remuneraţia nu a fost distribuită.
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Activitatea Preşedintelui
Preşedintele gestionează nemijlocit asociaţia În perioada dintre şedinţele
Consiliului de Administrare, fiind concomitent şi Preşedintele acestuia, cu atribuţii
privind adoptarea deciziilor, reprezentarea În instanţa de judecată, organizarea
activităţii asociaţiei, eliberarea licenţelor, semnarea contractelor, inclusiv de a oferi
autorităţilor publice Împuternicite informaţia necesară şi prezentarea către acestea a
rapoartelor stabilite de lege.
Rapoarte de activitate pentru anii 2012-2014 nu au fost prezentate

./
./
./
./
./
./
./

Pentru analiza eficacităţii exercitării atribuţiilor au fost verificate:
contractele de reprezentare Încheiate cu OGC-urile străine;
contractele cu titularii de drepturi care i-au Încredinţat În gestiune drepturile sale;
contractele de licenţă cu utilizatorii;
repertoriul actualizat;
dosarele aflate pe rol În instanţe le de judecată;
sistemul informaţional;
activitatea contabilă.

Contractele de reprezentare Încheiate cu OCC-urile străine
ANPCI are Încheiate din 2012 contracte de administrare a drepturilor pentru
interpreţi şi producători de fonograme cu «BcepoccuiicKa51 OpZaHU3alţU51
JfHmeJ1JleKmyaJlbHOiiC06cmBeHHOCmU»(Asociaţia VOlS) din Federaţia Rusă.
Pe parcursul anilor 2014-2015, ANPCI a Încheiat contracte de reprezentare
reciprocă cu mai multe OGC-uri din străinătate:
~ Azerbaijan
Authors Society (AAS) din Azerbaijan
- pentru interpretare
publică, drepturi mecanice, copia privată, reproducere reprografică, drepturi
mari şi drepturi mici (opere de artă plastică şi grafice, opere fotografice,
opere audiovizuale, opera literare şi dramatice);
~ HalţuoHaJlbHbltl tţeHmp uHmeJlJleKmyaJlbHOlIc06cmBeHHocmu (HIJ,JfC) din
Belarus - pentru drepturi mici;
~ YKpallHcKa51Jluza ABmopcKux u CMe:JICHbIXllpaB (YJlACII) din Ukraina -

pentru drepturi conexe;
~ Ka3axcmaHcKoe
06uţecmBo no ynpa8JleHUIO npaBaMu UCnOJlHUmeJlel1
(KOYIIl1)
din Kazahstan - pentru drepturile conexe ale interpreţilor;
~ Starmedia
A V Lab LLP din Marea
Britanie
- pentru remuneraţia

compensatorie din drepturile conexe.
Afirmaţiile preşedintelui despre intenţiile de semnare a contractelor cu alte
organizaţii din Federaţia Rusă, România, Italia, SUA, nu au fost confmnate.
De asemenea, ANPCI nu prezentat nici o dovadă referitor la obţinerea calităţii
de membru al CISAC. Prin scrisoarea nr.2272 din 29.06.2015, recepţionată de AGEPI,
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.se afirmă că AsDAC este unicul OGC din Republica Moldova care este membru al
CISAC, iar activitatea celorlalte organizaţii este apreciată critic.
Contractul încheiat de ANPCI la 01.08.2012 cu "Agenţia editorial-muzicală"
SRL cu privire la transmiterea în administrare pe principii colective de asemenea a fost
reziliat.
Conform datelor prezentate, deşi ANPCI a fost mandatată de către ANCO şi de
către "Agenţia editorial-muzicală" SRL să colecteze remuneraţie, aceasta nu şi-a
executat obligaţiile contractuale, or distribuirea şi achitarea constituie atribuţiile de
bază ale unui OGC după colectare. Chiar dacă a fost prezentată poziţia Consiliului de
Administrare, care a hotărît că sumele acumulate sunt prea mici pentru a fi transferate
titularilor, precizăm că această decizie nu poate fi aplicată faţă de contractele bilaterale
cu alte organizaţii, deoarece reprezintă un acord de voinţă în baza căruia fiecare
organizaţie are drepturi şi obligaţii, iar neexecutarea obligaţiilor contractuale duce la
răspundere persoanei responsabile (preşedintele).
Contractele cu titularii de drepturi care i-au Încredinţat drepturile În gestiune
La momentul depunerii cererii de avizare din 29.09.2011, ANPCI a prezentat
lista membrilor săi din care făceau parte 9 persoane (Rujiţcaia C., Raiburg Y., Croitoru
C., Sîrbu A., Covali B., Manciu A., Postolachi Gh., Gheorghiţa D., Toloacă 1.).
În baza Listei membrilor ANPCI prezentată, se constată că în 2011 au fost
încheiate doar 6 contracte cu titulari de drepturi, ceea ce necesită a fi confirmat (de ex.
dl Postolachi Gh. a încheiat contractul cu ANPCI În 2014, deşi figurează în lista
iniţială din 2011).
Conform raportului privind activitatea în 2012, confirmat şi de către Cenzor,
numărul de contracte încheiate cu titularii de drepturi a crescut pînă la 61. În baza listei
membrilor ANPCI prezentată, se constată 57 de membri care au încheiat contracte de
transmitere a drepturilor sale în gestiunea ANPCI în 2012, această neconcordanţă
presupunînd fie o eroare, fie faptul că 4 persoane au reziliat contractele. Lista
contractelor reziliate nu a fost prezentată.
Pe parcursul anului 2013 au fost Încheiate 93 de contracte, iar În 2014 - 24 de
contracte, astfel încît la 31.12.2014, titulari de drepturi reprezentaţi de ANPCI erau
180 de membri. Datele enunţate atestă o creştere a numărului de membri. De remarcat
că titularii de drepturi care solicită să transmită drepturile sale în gestiunea ANPCI sunt
membrii care pleacă de la alte OGC-uri din ţară. Problematic este faptul că unii dintre
titulari încheie concomitent contracte de gestiune cu mai multe OGC-uri, ceea ce
implică necesitatea fie a con lucrării mai eficiente la nivel de schimb de informaţii între
OGC-uri sau necesitatea informării continue a membrilor care aderă despre
determinarea cărei organizaţii îi încredinţează drepturile sale în administrare.
ANPCI ţine evidenţa contractelor în formă electronică, iar lista membrilor este
accesibilă după categorii de titulari: autori şi interpreti, fiind actualizată permanent. De
asemenea, lista membrilor ANPCI este disponibilă pe pagina web a ANPCI cu
indicarea domeniului de creaţie - http://www.anpci.md/rom/titularii.html.
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Contracte ANPCI cu I
titularii de drepturi I

2011

2012

2013

2014

6

57

93

24

Total
180
--

Contractele de licenţă cu utilizatorii
Conform raportului privind activitatea În 2012, confirmat şi de către Cenzor, pe
parcursul anului 2012 au fost Încheiate contracte de licenţă cu 46 de utilizatori de la
care au fost acumulate mijloace băneşti În sumă de 131 701,85 lei, majoritatea banilor
fiind încasaţi în semestrul II. La sfîrşitul anului 2012 datoria faţă de ANPCI În baza
licenţelor încheiate constituia 52283,53 lei care urmează a fi Încasaţi de la 17 agenţi
economIc!.
Lista contractelor încheiate pe parcursul anului 2012-2014 şi nici contractele
respective nu a fost prezentate.
În baza Incheierii Judecătoriei sectorului Rîşcani din 21.02.2013, Decizia
ACEP! nr.l/57 din 12.01.2012 privind avizarea ANPCI este suspendată. Întru
executarea Încheierii judecătoreşti, AGEPI a publicat Decizia nr.5/2285 din
21.10.2014 (Monitorul Oficial nr.325-332/31.10.2014). Prin urmare, pe perioada
suspendării Deciziei de avizare indicate, ANPCI nu este în drept nici să elibereze
licenţe utilizatorilor, nici să Încaseze careva plăţi, deoarece sumele acumulate pînă la
anularea măsurilor de asigurare sunt considerate a fi colectate ilegal.
Chiar dacă ANPCI a fost avizată în limita membrilor săi, AGEPI a recepţionat
mai multe sesizări prin care a fost informată că însă aceasta duce utilizatorii în eroare,
afirmînd că ANPCI este singura organizaţie de gestiune colectivă avizată legal să
elibereze licenţe extinse beneficiarilor pe teritoriul Republicii Moldova, ceea
contravine prevederilor legale. De asemenea, cCJnducereaANPCI ignorează Încheierea
de suspendare din 21.02.2013 şi continuă să elibereze licenţe utilizatorilor, fără a ţine
cont că prin aceste acţiuni încalcă prevederile Legii nr.139/20 10. Astfel, contractele
incheiate cu utilizatorii in perioada cind nu dispune de acest drept din cauza
suspendării Deciziei nr.l/57 sunt ilegale, deoarece la încheierea lor ANPCI şi-a depăşit
competenţele sale acordate de Legea nr.139/2010 şi de Decizia AGEPI nr.l/57 din
12.01.2012, astfel încălcînd drepturile titularilorcare sunt membri ai altor OGC-uri.
Repertoriul actualizat
În cadrul verificării repertoriului ANPCI, s-a verificat procedura şi forma de
declarare şi actualizare a repertoriu lui.
Repertoriul ANPCI se constituie din repertoriul autohton, care urmează a fi
declarat de fiecare titular la semnarea contractului de transmitere a drepturilor sale în
gestiune, şi cel străin, administrat în baza contractelor de reprezentare cu organizaţiile
de peste hotare sau editurile muzicale.
S-a constatat că nu toţi titularii de drepturi care au semnat contracte cu ANPCI
dispun de lista propriilor creaţii pe care să le declare, iar absenţa unei baze de date
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documentate de către OGC care să-i permită identificarea după categorii de titulari de
drepturi creează probleme majore la distribuirea corectă şi transparentă a remuneraţiei.
Mai mult decît atît, lipsa unui portofoliu a creaţiilor drepturile asupra cărora sunt
gestionate de către ANPCI a periclitat grav procedura de calculare a cotei procentuale
din volumul total al obiectelor drepturilor de autor şi conexe valorificate, care urma să
fie .aplicată de către OGC-uri la colectarea remuneraţiei pentru anul 2014, În baza
Protocolului din 24.01.2014. Cu regret, deşi şi-a asumat obligaţii prin semnarea
Protocolului din 24.01.2014, ANPCI a verificat doar 738 de poziţii din totalul de 9163
din Catalogul muzicii autohtone prezentat de Media Forest (Baza de date a pieselor
muzicale dijilzate pe parcursul anului 2013). Din celelalte cataloage (muzica rusească,
românească şi străină), ANPCI a declarat drepturile sale conexe pentru toţi interpreţii şi
producătorii de fonograme din Federaţia Rusă, În baza contractului cu VOIS
(<<BcepocCHHCKa51OpraHH3aU:H51I1HTeJlJleKTYaJIbHOHC06cTBeHHOCTH»), deşi este
evident faptul nu toţi titularii de drepturi conexe din Federaţia Rusă sunt reprezentaţi
. de acest OGC. În plus, aceleaşi drepturi au fost declarate şi de către AsDAC, şi de către
ANCO, În baza unor contracte similare, valabilitatea cărora nu a fost contestată.
Acest lucru atestă o carenţă a principiului de asigurare a transparenţei În
activitatea de gestiune a ANPCI atît faţă de proprii membri, dar şi faţă de utilizatori
cărora OGC-ul este obligat să le prezinte repertoriul său, În special În condiţiile În care
ANPCI are dreptul să gestioneze doar drepturile membrilor săi (Decizia nr.l!57). De
asemenea, lipsa repertoriu lui În baza căruia ar fi fost confirmată cota sa pe piaţă
creează impedimente majore În activitatea celorlalte OGC-uri şi nu permite dezvoltarea
sistemului de gestiune colectivă În condiţii de concurenţă loială.
În baza contractelor de reprezentare reciprocă cu OGC-urile de peste hotare
Încheiate pe parcursul anilor 2014-2015, au fost prezentate anexele care conţin liste ale
titularilor reprezentaţi, Însă fără lista creaţi lor propriu-zise. De regulă, repertoriile
organizaţiilor străine pot fi accesate prin intermediul paginilor web, ceea ce urmează să
fie realizat şi de către OGC-urile din Republica Moldova.

Dosare
În perioada 2012-2014 a fost implicată În soluţionarea pe cale judiciară a mai
multor acţiuni civile şi de contercios administrativ, unele dintre ele se află Încă În curs
de examinare. Astfel, ANPCI a contestat În instanţă Deciziile AGEPI nr.2/2146 şi
nr.3/1566 privind avizarea OGC-urilor, nefiind de acord cu avizarea altor organizaţii,
motivul de bază fiind faptul că trebuie să existe un singur OGC care să elibereze
licenţe, să acumuleze remuneraţie, iar după reţinerea comisionului - să distribuie banii
acumulaţi membrilor săi şi altor titulari de drepturi prin intermediul organizaţiilor din
care fac parte.
De asemenea, ANPCI a acţionat În judecată toţi radiodifuzorii şi distribuitorii
serviciilor prin cablu, solicitînd Încasarea remuneraţiei pentru valorificarea drepturilor
de autor şi conexe.
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Sistem ul informaţional
La comanda ANPCI, compania "Dekart" SRL a elaborat un sistem informaţional
de monitorizare a posturilor TV şi Radio, a localurilor publice În vederea identificării
operelor valorificate atît ale titularilor de drepturi din Republica Moldova, cît şi a celor
din străinătate. Prin crearea sistemului respectiv, ANPCI consideră soluţionată
problema monitorizării şi repartizării remuneraţiei de autor şi conexe. Acest sistem a
fost demonstrat Comisiei de control AGEPI, precum şi În cadrul unei şedinţe publice,
prin testarea practica a dispozitivului (hard) şi programelor (soft).
ANPCI a propus AGEPI implementarea sistemului de monitorizare creat de
ANPCI şi prezentat În premieră, AGEPI Însă a apreciat critic implicarea sa şi a altor
autorităţi ale statului prin impunerea acestui sistem altor subiecţi din sistemul de
gestiune colectivă.
Activitatea contabilă
De către Comisia de control s-a verificat procedura de ţinere a evidenţei
contabile şi respectarea principiilor de distribuire a onorariilor de către ANPCI.
Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea evidenţei contabile o poartă Preşedintele
ANPCI. Evidenţa contabilă este ţinută de directorul financiar.
ANPCI prezintă Rapoartele financiare trimestriale şi anuale la Biroul Naţional
de Statistică şi Inspectoratul Fiscal În termenii stabiliţi de legislaţie.
Au fost prezentate spre control Bilanţurile contabile pentru anii 2011-2014 şi
raportul Întocmit de către Cenzorul ANPCI pentru perioada 03.05:2011-31.12.2012.
Alte rapoarte privind controlul activităţii economico-fmanciare pentru 2013 şi 2014 nu
au fost prezentate.
De asemenea, a fost prezentat Regulamentul cu privire la politica de
contabilitate a ANPCI, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrare din
10.09.2013. Regulamentul dat prevede că principalul tip de activitate desfăşurat de
ANPCI este gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi conexe În baza contractelor
de transmitere a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe a membrilor ANPCI.
În ceea ce priveşte politica de contabilitate Regulamentul prezentat face trimitere
la mai multe acte normative care sunt abrogate: Legea contabilităţii nr.426-XIII din
04.04.1995 (abrogată la 01.01.2008 prin Legea nr.113-XVI din 27.04.2007),
Standardele naţionale de contabilitate, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor al
RM nr.174 din 25.12.1997 (abrogate la 01.01.2015 prin ordinul ministrului finanţelor
al RM nr.118 din 06.08.2013) şi Planul de conturi contabile al activităţii economicofinanciare a Întreprinderilor, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor al RM nr.174
din 25.12.1997 (abrogate la 01.01.2015 prin ordinul ministrului finanţelor al RM
nr.119 din 06.08.2013).
Atragem atenţia că la compartimentul Active nemateriale este inclus Avizul din
21.10.2011 privind dreptul de a activa În calitate de OGC a drepturilor patrimoniale de
autor si conexe, ceea este lipsit de relevanţă din moment ce Avizul În cauză nu are
valoare juridică, fiind anulat.
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La Activele nemateriale sunt incluse şi programele pentru calculator, printre care
şi Programul de distribuire a remuneraţiei pentru drepturile de autor şi conexe.
Regulamentul
menţionat indică că documentele contabile trebuie să fie
transparente, la îndemâna persoanelor împuternicite de a le completa şi controla,
totodată însă se menţionează că informaţia prezentată în evidenţa contabilă şi darea de
seamă, trebuie să poarte un caracter confidenţial şi se califică ca taină comercială.
Această tratare creează dubii în ceea ce priveşte asigurarea transparenţei şi contravene
prevederii din Statutul ANPCI conform căreia darea de seamă financiară se aduce la
cunoştinţa tuturor membrilor ANPCI la şedinţa Adunării Generale, este accesibilă
tuturor şi, după posibilităţi, se publică în presă.
De către Comisia de Control, a fost apreciată elaborarea şi aprobarea
Regulamentelor privind reţinerea comisionului de administrare, privind distribuirea
remuneraţiei de autor şi privind stabilirea tarifelor pentru valorificarea drepturilor,
aprobate la şedinţa Consiliului de Administrare din 10.09.2013, or aceste acte sunt
esenţiale pentru activitatea oricărui OGC şi implică efort substanţial în procesul de
gestiune a drepturilor.

>-

Regulamentul privind reţinerea comisionului de administrare:

Legea nr-.139/20 10 nu indică plafonul maxim al cheltuielilor efective aferente
gestionării drepturilor, la moment acest lucru fiind de competenţa Consiliilor OGc.
Astfel, la şedinţa Consiliului de Administrare ANPCI din 09.12.20 Il s-a hotărît ca
cuantumul procentual al cheltuielilor de gestiune să fie 35 din suma intrărilor băneşti,
iar cuantumul procentual al fondului de promovare şi ajutor material să fie de 5 din
suma intrărilor băneşti şi cuantumul reţineri lor a fost confirmat şi la şedinţa Consiliului
din' 10.09.2013. Modificarea şi modul de distribuire a comisionului reţinut (cheltuieli
salariale, administrative, comerciale, financiare) urmează să fie aprobate de către
Consiliu, în acest sens fiind necesar de a respecta bugetul anual aprobat de către
Adunarea Generală.

>-

Regulamentul privind distribuirea remuneraţiei de autor:

Regulamentul în cauză preia prevederile art.ll, 26 din Legea nr.139/201O, cu
unele transpuneri
eronate în cazul distribuirii remuneraţiei
din retransmiterea
emisiunilor de televiziune, în varianta Regulamentului
ANPCI nu se regăsesc
compozitorii şi autorii de text pentru operele muzicale cota cărora este de 20 , iar cota
autorilor de opere audiovizuale, alţii decît compozitorii şi autorii de text pentru operele
muzicale este micşorată cu 5
Această eroare trebuie corectată în corespundere cu prevederile legale care sunt
norme primare. Deşi capitolul II al Regulamentului vizat se numeşte Metodologia de
stabilire a tarifelor pentru distribuirea remuneraţiei de autor, metodologia propriuzisă lipseşte, mai mult ca atît titlul respectiv vine în contradicţie cu denumirea
Regulamentului care se referă la distribuire şi nu la stabilirea tarifelor pentru care
ANPCI a elaborat un regulament separat.
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În privinţa distribuirii, se menţionează despre introducerea coeficienţilor de
distribuire a banilor În corespundere cu cota de popularitate a difuzării pieselor
fiecărui interpret şi autor, fără a se preciza cine va determina această cotă şi În
dependenţă de ce criterii, or expunerea unor norme de blanchetă creează premise de
interpretare şi derogare de la principiul transparenţei modului de repartizare, care
trebuie să fie În strictă corespundere cu legea - proporţional cu valorificarea reală a
operelor şi obiectelor drepturilor conexe. De aici nu este clar de ce distribuirea
remuneraţiei acumulate de ANPCI prin aplicarea unor programe specializate (softuri
de repartiţie) urmează a mai fi aprobată de către Consiliu.
~ Regulamentul privind stabilirea tarifelor pentru valorificarea drepturilor:
Cu referire la tarife, trebuie de concretizat de ce au fost aprobate repetat (PV nr.2
din 09.12.2011 şi PV nr.4 din 23.10.2012). De asemenea, urmează de clarificat situaţia
că deşi au fost aprobate repetat Hotărîrea Consiliului din 09.12.2011 (PV nr.2/2011) nu
au fost abrogată, ceea ce ar Însemna că ambele hotărîri pot fi la moment aplicate, ceea
nu este corect În raport cu utilizatorii şi lasă loc de interpretări.
De remarcat ca cuantumurile coincid la pct.I! (2.2) (organizarea de concerte fără
prezentarea rapoartelor), pct.IV (remuneraţia compensatorie), pct.V (companiile radio
sau TV şi operatorii prin cablu), pct.8.2 (hoteluri situate În staţiuni balneoclimaterice),
În celelalte compartimente tarifele au fost majorate, nu există Însă o motivare a
cuantumului majorat. La pct.I! (1b) lipsesc cuantumurile determinate pentru
interpreţi/producători de fonograme.
Regulamentul În cauză face trimitere la "Regulamentul Agenţiei Naţionale de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală", nefiind clar la ce act se face referinţă (la
moment nu există aşa act). Nu este clar nici de ce ANPCI indică că formula tarifului
calculat se stabileşte prin negocieri sau prin mediere doar cu utilizatorii operelor
muzicale şi de ce nu şi cu alte categorii de utilizatori.
Avînd În vedere că ANPCI poate să gestioneze doar drepturile membrilor săi şi
Regulamentul prevede expres că exercită atribuţia de a stabili tarife În numele
titularilor de drepturi pe care Îi reprezintă şi În limitele împuternicirilor acordate,
se cere de concretizat: dacă aceste tarife sunt doar pentru membrii ANPCI, atunci de
ce În licenţe se indică pentru toate categoriile de titulari, iar dacă tarifele sunt pentru
toate categoriile valorificate, ceea ce este ilegal din start, deoarece ANPCI şi-ar
depăşi astfel competenţele, atunci de ce ANPCI nu a calculat cota sa din totalul
creaţiilor valorifica te.
În baza extrasului din Balanta de verificare pe contul 221 (Creanţe pe termen
scurt aferente facturilor comerciale) În 2012, ANPCI a Încasat de la 35 de utilizatori
suma de 194865,79 lei, dintre care 108970,91 lei au fost transferaţi de către
radiodifuzori.
Conform PV nr.2/2011, Consiliul ANPCI a aprobat cuantumul procentual al
cheltuielilor de gestiune de 35 din suma intrărilor băneşti, iar cuantumul procentual
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al fondului de promovare şi ajutor material de 5 din suma intrărilor
total 40%.
Reţinînd cuantumul de 40 din suma acumulată în 2012
constatăm că ANPCI urma să repartizeze suma de 116919,47 lei,
urmau să fie atribuite cheltuielilor de gestiune şi fondului de
materia!.

băneşti, adică per
de la utilizatori,
iar 77 946,32 lei
promovare/ajutor

În baza extrasului din Balanta de verificare pe contul 221 (Creanţe pe termen
scurt aferente facturilor comerciale) în 2013, ANPCI a încasat de la 51 de utilizatori
suma de 419 452,39 lei, dintre care 287 400,00 lei au fost transferaţi de către
radiodifuzori.
Reţinînd cuantumul de 40 din suma acumulată în 2013 de la utilizatori,
constatăm că ANPC[ urma să repartizeze suma de 251 671,43 lei, iar 167 780,96 lei
urmau să fie atribuite cheltuielilor de gestiune şi fondului de promovare/ajutor
materia!.
În baza extrasului din Balanta de verificare pe contul 221 (Creanţe pe termen
scurt aferente facturilor comerciale) În 2014, ANPCI a încasat de la 59 de utilizatori
suma de 993 107,00 lei, dintre care 687 750,00 lei au fost transferaţi de către
radiodifuzori.
Reţinînd cuantumul de 40 din suma acumulată în 2014 de la utilizatori,
constatăm că ANPCI urma să repartizeze suma de 595 864,2 lei, iar 397 242,8 lei
urmau să fie atribuite cheltuielilor de gestiune şi fondului de promovare/ajutor
materia!.
2012

2013

2014

Total

Sumele acumulate, total:
Utilizatori radio/TV
Utilizatori
din
mediul
ambiental

194865,79
108970,91
85894,88

419452,39
287400,00
132052,39

993 107,00 ;1607425,18:
687750,00 1084120,91
305357,00
523304,27

Comision reţinut, total:
cheltuieli de gestiune de
35%
fond de promovare şi ajutor
material de 5%

77 946,32
68203,03

167780,96
146808,34

397242,8
347587,45

642970,08,
562598,82

9743,29

20972,62

49655,35

80371,26

Suma spre distribuire,
total:
rapoartelor
In
baza
(radio/TV)
In fondul mixt

116919,47

251671,43

595864,20

964~55;IQ

65382,54

172440,00

412650,00

650472,55

51536,93

79231,43

183214,20

313982,55
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În total, pentru perioada 2012-2014, ANPCI a acumulat de la utilizatori suma de
1607425,18 lei, dintre care urmau să fie repartizate 964455,10 lei, iar 642970,08 lei
constituie suma reţinută pentru cheltuieli de administrare.
Din suma totală de 964455,10 lei calculată spre distribuire pentru perioada 20122014,650472,55 lei urmau a fi repartizaţi În baza rapoartelor de la radiodifuzori,
iar 313982,55 lei urmau să fie repartizaţi conform fondului mixt, dat fiind
provenienţa acestora de la utilizatorii care valorifică creaţii în scop ambiental.
Din date le prezentate, se constată că din 19 radiodifuzori care au licenţe
încheiate cu ANPCI, au fost distribuite sumele doar în baza rapoartelor a 6
radiodifuzori, unele dintre ele fiind incomplete.
>- Pentru 2012: Radio-RBS, Radio AIIa, Hit FM, Radio Poli Disc;
>- Pentru 2013: Radio-RBS, Radio AIIa (9 luni), Hit FM, Busuioc TV, Radio
Noroc (iulie-octombrie);
>- Pentru 2014: Radio-RBS, Radio Alia (trimestru III), Hit FM, Busuioc TV (9
luni).
Nu este clară distribuirea În baza rapoartelor prezentate de radio Noroc, din
moment ce conform datelor din Balanţa de verificare pe contul 221 din 2012-2014,
acest radiodifuzor nu a achitat careva sume pe contul ANPCL
Nu au fost prezentate spre control Cartea mare, registru de casă, dările de seamă
întocmite de beneficiarii licenţelor, descifrările mai detaliate pe venituri şi cheltuieli şi
alte documente contabile, ce ar da posibilitatea unei analize mai ample ale activităţii
economice. Respectiv, analizînd bilanţurile contabile prezentate, pentru anii 2013 şi
2014 s-a constatat următoarele:
Activitatea contabilă În 2013
>- Active (operaţiunile de casă şi bancare, creanţe, stocuri)
În urma analizei Raportul fmanciar pentru anul 2013 s-a constatat următoarele
solduri pe total Active curente ale Bilanţului Contabil, care la 31.12.2013 constituie
suma de 588734 lei compusă din:
- Stocuri de mărfuri şi materiale (211-217)
- 465 lei
- Creanţe pe termen scurt (221 - 224)
- 234877 lei
- Creanţe pe termen scurt privind decontări le cu bugetul (225) - 320 lei
- Mijloace băneşti (241-246)
-3940 lei
- Alte active pe termen scurt (227,228,229,251,225)
- 349132 lei.

>-

Datorii
În Bilanţul contabil la 31.12.2013 se numără datorii pe termen lung şi scurt în
sumă de 595725 lei, inclusiv:
- Datorii pe termen lung calculate (421-426)
- 119590 lei
- Datorii financiare (511,512,513,514,515,516)
200 lei
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Datorii comerciale (521, 522,523)Datorii privind retribuirea muncii(53I )
Datorii privind asigurările (533)
Datorii privind decontări le cu bugetul (534)
Alte datorii calculate (532,535,536,537,538,539)

.

- 141641 lei
- 28800 lei
- 5568 lei
220 lei
- 299706 lei

Activitatea contabilă În 2014

>-

Active (operaţiunile de casă şi bancare, creanţe, stocuri)
În urma analizei Raportul financiar pentru anul 2014 s-a constatat următoarele
solduri pe total Active curente ale Bilanţului Contabil, care la 31.12.2014 constituie
suma de 874019 lei compusă din:
- Creanţe pe termen scurt (221 - 224)
- 461177 lei
- Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul (225) - 347 lei
- Mijloace băneşti (241-246)
- 316 lei
- Alte active pe termen scurt (227,228,229,251,225)
- 412179 lei.

>-

Datorii

În Bilanţul contabil la 31.12.2014 se numără datorii pe termen lung şi scurt în
sumă de 1428148 lei, inclusiv:
- Datorii pe termen lung calculate (421-426)
- 1207619 lei
- 186890 lei
- Datorii comerciale (521,522, 523) ~
- 28384lei
- Datorii privind retribuirea muncii(531)
- Datorii privind asigurările (533)
- 13 lei
- Datorii privind decontările cu bugetul (534)
1687 lei
- 3555 lei
- Alte datorii calculate (532,535,536,537,538,539)
Datoria este formată în urma achitării serviciilor de arendă şi comunale a
încăperii ANPCI din contul fondatorilor. Datoriile reflectate în bilanţ urmează a fi
achitate fondatorilor din încasările de mijloace băneşti acumulate pe parcursul
perioadelor viitoare. De asemenea datoria este formată în urma nedistribuirii
remuneraţiei de autor încasată.
Datorii
Datorii pe termen lung calculate (421-426)
Datorii financiare (511,517,513,514,515,516)
Datorii comerciale (521, 522, 523)
Datorii privind retribuirea muncii(531)
Datorii privind asigurările (533)
Datorii privind decontări le cu bugetul (534)
Alte datorii calculate (532,535,536,537,538,539)
datorii pe termen lung şi scurt, total

a.20n
119590 lei

63901 lei

246529 lei
430020 lei

a.20J3

a.20J4

119590 lei
200 lei
141641 lei
28 800 lei
5 568 lei
220 lei
299706 lei
5957251ei

12076191ei
-

186 890 lei
283841ei
13 lei
l 687 lei
3 555 lei
14281481ei
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Astfel, dacă la sfirşitul anului financiar
2012, ANPCI îmegistra
la
compartimentul "alte datorii", care include datoriile faţă de fondatori de 246 529 lei, la
sfirşitul anului financiar 2013 - 299 706 lei, atunci la sfirşitul anului financiar 2014 datoria calculată s-a diminuat pînă la 3 555 lei, ceea ce dovedeşte că datoriile faţă de
fondatori au fost stinse şi sumele respective au fost extrase, fără a fi prezentat în baza
cărui act s-a permis acest lucru.
Venituri, consumuri şi cheltuieli
Încasările ANPCI sunt formate din remuneraţia de autor. Venitul ANPCI ar
constitui procentul reţinut din remuneraţia de autor (stabilit de Consiliul de
Administrare),
preconizate pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de acumularea,
distribuirea şi achitarea remuneraţiei de autor.
);>

Consumuri şi cheltuieli
Consum urile şi cheltuielile la ANPCI sunt constituite din cheltuieli pentru
arenda spaţiului şi cheltuieli comunale, plăţi suportate de fondatorii ANPCI şi plăţi
pentru retribuirea muncii.
);>

Referitor la retribuirea muncii, se indică că în anul 2013 ANPCI a avut 4
angajaţi, cărora li s-a alocat salariul de 28 800 lei, iar în anul 2014 ANPCI a avut 3
angajaţi, cărora li s-a alocat salariul de 48 890 lei.
În ceea ce priveşte achitarea remuneraţiei către partenerii străini, Consiliul de
Administrare a decis transferarea unei sume de 2500 dolari SUA asociaţiei Asociaţiei
VOIS din Federaţia Rusă (<<BcepOCCI1HCKailOpraHI13al.(l1i1 I1HTeJIJIeKTyaJIbHoH
C06CTBeHHOCTI1»),însă în privinţa titularilor de drepturi din Republica Moldova s-a
propus de a mai acumula bani şi de a achita sume mai semnificative (PV nr.1 din
19.03.2014). ANPCI însă nu a făcut dovada achitării la VOIS a remuneraţiei de autor.
Din partea VOIS a fost prezentat Acordul din 27.03.2015 Încheiat la Moscova, care
prevede că remuneraţia datorată pentru valorificarea pe teritoriul Republicii Moldova a
repertoriului VOIS în perioada 2012-2013 să fie achitată după finalizarea proceselor de
judecată iniţiate de către ANPCI. În ceea ce priveşte achitarea remuneraţiei pentru
interpreţii din Republica Moldova colectate în Federaţia Rusă, s-a constatat că a fost
identificat interpretul Dan Balan, drepturile căruia sunt reprezentate de către o asociaţie
din Olanda, iar sumele mici de pînă la 100 ruble (echivalentul a 32 lei MDL)VOIS nu
le achită.

Concluzii:
ANPCI este

oac, care

urmează să gestioneze drepturile membrilor săi, conform
Deciziei AGEPI nr.1I57 din 12.01.2012, legalitatea căreia a fost confirmată prin
Decizia CSJ din 12.09.2012, şi drepturile ce cad sub incidenţa licenţei extinse şi
obligatorii ale titularilor de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizaţie de
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gestiune colectivă din Republica Moldova şi care nici nu le-au încredinţat gestiunea
drepturilor sale în alt mod, după principiul rotaţiei, conform pct.2 din Decizia AGEPI
nr.3/1566 din 20.09.2013.
Însă, reieşind din faptul că în baza Incheierii Judecătoriei sectorului Rîşcani
din 21.02.2013, Decizia AGEPI nr.1/57 din 12.01.2012 privind avizarea ANPCI este
suspendată, AGEPI publicînd în acest sens Decizia nr.5/2285 din 21.10.2014, pe
perioada suspendării Deciziei de avizare indicate, ANPCI nu este în drept nici să
elibereze licenţe utilizatorilor, nici să încaseze careva plăţi, deoarece sumele acumulate
pînă la anularea măsurilor de asigurare sunt considerate a fi colectate ilegal.
Menţionăm că ANPCI nu atacat cu recurs Încheierea din 21.02.2013 şi nu a
contestat Decizia AGEP1 nr.5/2285 din 21.10.2014, din acest considerent acuzaţiile
ANPCI în privinţa ilegalităţii aplicării măsurii de asigurare sunt lipsite de orice temei
juridic. În schimb ANPCI a contestat Decizia nr.3/1566 din 20.09.2013, cerînd anulare,
chiar dacă conform pct.2 al acesteia ANPCI este în drept, de rînd cu celelalte OGC-uri,
să elibereze licenţe extinse şi obligatorii pentru titularii de drepturi, care nu sunt
membri la nici o organizaţie de gestiune colectivă din Republica Moldova şi care nici
nu le-au încredinţat gestiunea drepturilor sale în alt mod
Cu toate acestea, în cadrul şedinţei Consiliului de Administrare (PV nr.1 din
13.01.2015), s-a menţionat că urmare a discuţiilor cu avocaţii care prestează servicii
juridice ANPCI, s-a constatat activitatea legală În baza Deciziei AGEPI şi a Avizului
din 21.10.2011, chiar dacă acestea nu au fost publicate în Monitorul Oficial, dar au fost
confirmate prin Deciziile CSJ din 12.09.2012 şi 02.10.2014, precum şi a Hotărîrii
Curţii de Apel Chişinău din 25.11.2014. În acest sens, precizăm repetat că CSJ a
confirmat legalitatea Deciziei nr.1I57 din 12.01.2012, iar Avizul din 21.10.2011 a
fost declarat nul.
Referitor la necesitatea de distribuire/achiatare a rem uneratiei
Preşedintele ANPCI a motivat că asociaţia nu a reuşit să acumuleze sumele
necesare pentru organizarea activităţii largi din considerentul că AsDAC a acumulat
majoritatea resurselor financiare cu acordul tacit al AGEPI şi s-a considerat că atît
AsDAC, cît şi AGEPI, urmează a fi acţionate în judecată pentru recuperarea pierderilor
fmanciare ale ANPCL
În acest sens, apreciam critic afirmaţiile făcute de către preşedintele ANPCI în
cadrul şedinţei Consiliului de Administrare fără a fi justificate. În special, urmează a fi
clarificate aspectele ce ţin de colaborarea altor asociaţii de peste hotare cu ANPCI.
În privinţa remuneraţiei, în opinia ANPCI majoritatea sumelor au fost încasate
de AsDAC, ceea ce înseamnă că a fost încasat şi comisionul de administrare a al
ANPCI de 40 , respectiv, urmează să fie continuate acţiunile în judecată a tuturor
organizaţi ilor care nu susţin poziţia ANPCI.
Distribuirea remuneraţiei pentru 2013-2014 a fost condiţionată de clarificarea
proceselor de judecată şi Încasarea sumelor sechestrate pe contul AsDAC. Membrii
Consiliului au propus prelucrarea şi verificarea tuturor rapoartelor pentru 2012-2014,
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inclusiv pregătirea
Noroc, TRM).

spre achitare

a remuneraţiei

după utilizatori

concreţi

(Busuioc,

Consiliul de Administrare

al ANPCI (PV nr.2 din 16.09.2014) a aprobat
componenţa Comisiei naţionale pentru repartizarea onorariului drepturilor de autor
şi conexe, create În cadrul acestei asociaţii. Cu referire la crearea Comisiei naţionale
pentru repartizarea onorariului drepturilor de autor şi conexe, colectat de ANPCI În
baza Legii nr.139/20 10, trebuie să remarcăm faptul că distribuirea remuneraţiei
acumulate este atribuţia directă a organului executiv al oricărui OGC şi urmează să fie
efectuat de către profesionişti În baza unui program de repartiţie. Delegarea acestei
funcţii unui organ colegial trezeşte mari semne de Întrebare În ceea ce priveşte
corectitudinea şi imparţialitatea modului de repartizare.
De asemenea, trebuie să remarcăm că din componenţa Comisiei naţionale pentru
repartizarea onorariului drepturilor de autor şi conexe fac parte membrii Comisiei de
cenzori (R.Vodă, V.Corduneanu)
şi a Consiliului de Administrare (Y.Daniliuc).
Precizăm că calitatea de membru al Consiliului sau a Comisiei de Cenzori este
incompatibilă cu efectuarea repartiţiilor, ceea ce ar Însemna că aceleaşi persoane decid,
aceleaşi execută şi tot aceleaşi verifică.
În ceea ce priveşte cotizaţia de aderare la asociaţie şi cotizaţia anuală, Consiliul
de Administrare a decis ca să nu fie Încasate astfel de plăţi pînă la data de 01.03.2013
(PV nr.2 din 09.12.2011), iar Adunarea Generală din 01.03.2013 a decis ca cotizaţia de
aderare a noilor membri să constituie 300 lei pentru un membru (PV din 06.02.2013).
Ulterior, Consiliul de Administrare a decis ca Începînd cu 01.08.2013, taxa de aderare
În calitate de membru ANPCI, să fie de 100 de euro, iar cotizaţia lunară de 10 lei per
membru (PV nr.2 din 25.06.2013).
În acest sens, constatăm o confuzie a competenţelor statutare ale organelor
ANPCI, or avînd în vedere că Adunarea Generală este organul suprem de conducere,
iar Consiliul se subordonează Adunării Generale şi asigură îndeplinirea deciziilor, nu
este clar cum este posibilă ca Consiliul să aprobe alt cuantum al taxelor de aderare, Îară
ca cele anterioare să fie anulate.
În cadrul şedinţei Consiliului de Administrare (PV nr.2 din 16.09.2014) s-a
propus introducerea cotizaţiei de fidelitate pentru titularii de drepturi care nu sunt
membri ai ANPCI şi nu susţin eforturile acestei structuri, precum şi introducerea unui
coeficient profesionist la distribuirea remuneraţiei acumulate de la utilizatorii fără
rapoarte de valorificare. Consiliul a decis de a stabili cotizaţia de fidelitate pentru
titularii care nu sunt membri ai ANPCI În sumă de 15
din suma propusă spre
repartizare (PV nr.3 din 23.10.2014).
Urmează să fie clarificată necesitatea introducerii unei taxe suplimentare (?
cotizaţie de fidelitate) pentru titularii care nu sunt membrii ANPCI. Reieşind din
considerentul că ANPCI poate să gestioneze doar drepturile săi (Decizia nr.l/57) şi nu
recunoaşte legalitatea Deciziei nr.3/1566 în ceea ce priveşte gestiunea drepturilor
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pentru nemembri (pct.2), constatăm că prin introducerea unei asemenea taxe, ANPCI
recunoaşte de fapt că acumulează remuneraţie cu depăşirea competenţelor sale.
Din actele examinate, lipsesc informaţiile privind aprobarea statelor de personal
şi a modului de remunerare a muncii / salariile angajaţilor, condiţiile şi procedura de
primire a noilor membri şi de retragere din cadrul asociaţiei, precum şi despre
adoptarea formularelor de licenţe, dări de seamă ale inspectorilor, regulamentelor de
evidenţă ale membrilor, repertoriu lui, ţinerea registrelor.
S-a constatat că ANPCI a întreprins mai multe acţiuni pentru consolidarea
capacităţii administrative, inclusiv:
~ A creat pagina web www.anpci.md care reprezintă un site accesibil şi atractiv,
oferind posibilitate vizitatorilor de a accesa informaţii relevante despre asociaţie;
~ A elaborat un sistem informaţional de monitorizare a posturilor radio/TV şi a
localuri lor publice în vederea identificării operelor valorificate;
~ A adoptat mai multe acte interne importante pentru reglementarea şi organizarea
activităţii (aprobate de Consiliul de Administrare la 10.09.2013);
~ A crescut numărul de membri care i-au transmis direct drepturile sale în
'"crestiune.,
~ A încheiat contracte de reprezentare cu organizaţii similare din 6 ţări;
~ As igură actualizarea permanentă a informaţiei privind titularii de drepturi,
inclusiv în format electronic;
~ A propus celorlalte OGC-uri colaborarea, în special a promovat ideea unui
colector unic;
~ Dispune de sediu şi dotare tehnică pentru activitate.
Cu toate

acestea,

trebuie

să menţionăm

următoarele

neconformităţi

în

activitatea ANPCI:
- Nedistribuirea şi neachitarea remuneraţiei acumulate;
neprezentarea
la AGEPI a documentelor
prevăzute de art.SI al Legii
nr.139/20 1O;
nerespectarea deciziilor AGEPI şi ale instanţelor de judecată: Decizia ACE?!
nr.1/57 din 12.01.2012, confirmată de Decizia CSJ din 12.09.2012, Decizia
ACEPI nr.5/2285 din 21.10.2014, în baza Încheierii Judecătoriei sectorului

Rîşcani din 21.02.2013;
neprezentarea datelor complete privind cota sa ce îi revine în baza repertoriului
gestionat;
inducerea în eroare a utilizatorilor prin prezentarea datelor eronate privind
limitele de gestiune;
încălcarea drepturilor titularilor care nu sunt membri ai ANPCI şi ale OGCuritor care îi reprezintă.
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În aceste condiţii, constatăm că activitatea ANPCI s-a desfăşurat cu încălcarea
prevederilor Legii nr.139/20]o şi urmează ca persoanele responsabile din cadrul
asociaţiei să poarte răspundere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare,
AGEPI urmînd în acest sens să informeze organele de control corespunzătoare.
Totodată, urmează a fi clarificate următoarele aspecte cu prezentarea de către
ANPCI a explicaţiilor de rigoare nu mai tîrziu de 5 zile din momentul recepţionării
prezentului act:
- nerespectarea obligaţiilor legale de a prezenta la AGEPI a documentele stipulate
În art.51 al Legii nr.139/2010;
motivele neconformării ANPCI cu Încheierea Judecătoriei sectorului Rîşcani din
21.02.2013 prin care a fost suspendată Decizia AGEPI nI'. 1/57 din 12.01.2012
privind avizarea ANPCI şi cu Decizia AGEPI nr.5/2285 din 21.10.2014.
legalitatea eliberării licenţelor extinse neexclusive pentru valorificarea tuturor
categorii/oI' de obiecte protejate de dreptul de autor şi drepturi conexe pentru toţi
titularii de drepturi din Republica Moldova, inclusiv pentru titularii care nu sunt
membri ai ANPCI (Decizia nI'.1157), pînă la data de 20.01.2012 (publicarea În
Monitorul Oficial), precum şi în perioada suspendării Deciziei nr .1/57, începînd
cu 21.02.2013

(Încheierea Judecătoriei

sectorului Rîşcani);

cauzele nedistribuirii remuneraţiei de autor colectate în privinţa categoriilor de
drepturi gestionate;
măsurile întreprinse de ANPCI pentru a nu admite ca membrii săi să fie
concomitent membri şi ai altor OGC-uri;
considerentele din care examinarea cererilor de aderare a noilor membri ai
organizaţiei se examinează de către Adunarea Generală (PV 06.02.2013) şi nu de
către Consiliu, aşa cum este indicat în Statutul ANPCI;
motivele neprezentării spre aprobare a rapoartelor de activitate pentru anii 20122014;
dacă tarifele aprobate de ANPCI se aplică pentru toate creaţiile valorificate de
utilizatori sau doar pentru repertoriul gestionat de ANPCI;
care este organul împuternicit al ANPCI în drept să aprobe taxe de aderare şi dacă
au fost acumulate mijloace băneşti provenite din aceste surse;
dacă a fost efectuat auditul intern şi extern în lunile iunie-iulie 2015 aşa cum am
fost informaţi şi care sunt rezultatele;
dacă au fost alocate ajutoare materiale şi modul de gestiune a banilor reţinuţi în
Fondul de promovare şi ajutor material de 5%;

Astfel, În baza celor expuse, se solicită suplimentar administraţiei ANPCI, în
termen de 5 zile de la recepţionarea prezentului act, de a prezenta:
- Rapoartele de activitate anuale;
- Rapoartele Comisiei de Cenzori anuale;
- Lista contractelor cu utilizatorii (licenţele);
23

.•
~

-

Dările de seamă prezentate de utilizatori sau explicaţii În ce bază se distribuie
remuneraţia;
Lista contractelor reziliate;
Lista dosarelor În judecată şi rezultatele pe fiecare În parte;
Repertoriul gestionat;
Rezultatul cauzei penale pornite de Procuratura Botanica la plîngerea ANPCI
Împotriva AsDAC;
Actele care dovedesc datoria faţă de fondatori;
Statele de personal aprobate;
Modul de remunerare a muncii / salariile angajaţilor;
Condiţiile şi procedura de primire a noilor membri ai asociaţiei şi de retragere
din cadrul asociaţiei;
Formularele de licenţe aprobate;
Regulamentul de evidenţă ale membrilor şi a repertoriu lui.

ConcluzionÎnd

asupra

materialelor

analizate,

propunem

următoarele

recomandări:
~ asigurarea distribuirii şi achitării În termeni proximi a remuneraţiei acumulate;
~ organizarea şedinţelor Adunării Generale anual, avînd în vedere prevederile
Statutului şi apreciind necesitatea membrilor ANPCI de a li se asigura drepturile
şi de a lua cunoştinţă de bilanţul financiar şi dările de seamă;
~ elaborarea şi aprobarea anuală a planului de activitate şi a bugetul pentru anul
următor într-un termen prestabilit în vederea organizării eficiente a activităţii
ANPCI;
~ aprobarea raportului de activitate, a raportului Comisiei de Cenzori, a raportului
fmanciar nu mai tîrziu de 31 martie anual;
~ completarea paginii web, pentru asigurarea transparenţei,
cu următoarele
informaţii ce ţin de situaţia anuală privind soldul sumelor colectate pe categorii
de utilizatori, sumele reţinute, costul gestiunii, sumele repartizate pe categorii de
titular şi soldul sumelor nerepartizate, darea de seamă anuală, raportul Comisiei
de Cenzori, informaţiile privind Adunarea Generală (convocarea, ordinea de zi,
hotărîrile adoptate), hotărîrile Consiliului de Administrare, lista societăţilor
străine cu care ANPCI a Încheiat contracte de reprezentare reciprocă şi
repertoriul actualizat.
~ crearea posibilităţi tehnice pentru membrii ANPCI de a-şi declara repertoriul în
regim online prin intermediul paginii web;
~ de a Întreprinde toate măsurile posibile pentru distribuirea remuneraţiei
acumulate de către ANPCI;
~ corelarea programului de distribuire a remuneraţiei cu cel de contabilitate 1C;
~ nepublicarea pe pagina web ANPCI a Rapoartelor de activitate, a Rapoartelor de
control ale Comisiei de Cenzori, Hotărîrile Consiliului de Administrare privind
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