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Act de control nr. 19/2 din 20.07.2018 
al Comisiei de control a activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă 

a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe din cadrul Agenţiei de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind controlul general anual al activităţii 
Asociatiei Obşteşti Asociatia Naţională "COPYRIGHT" (AN "COPYRIGHT") 

pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017 

Controlul privind activitatea AN "COPYRIGHT" desfăşurată în anul 2017 a fost efectuat 
de Comisia de control a activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale 
de autor şi/sau conexe (în continuare - Comisia de control), creată prin Ordinul Directorului 
General al AGEPI nr. 76 din 20.04.2018, în următoarea componenţă: 

1. Patricia Bondaresco, şef Direcţia drept de autor (preşedinte al Comisiei); 
2. Eugeniu Rusu, şef Secţia gestiunea colectivă; 
3. Dina Antoci, specialist categoria 1, Secţia gestiunea colectivă; 
4. Florin Mihailov, specialist categoria II, Secţia gestiunea colectivă (secretar); 
5. Tatiana Certan, specialist categoria 1, Secţia contabilitate; 
6. Nicolae Dimov, specialist coordonator, Secţia tehnologii informaţionale ŞI e
transformare; 
7. Artur Cozma, specialist coordonator, Secţia resurse umane şi cancelarie. 

Prin mesajul AN "COPYRIGHT" din 29.04.2018, trimis prin intermediul poştei 

electronice, a fost comunicat Comisiei de control că la sediul asociaţiei se efectuează lucrări de 
reparaţie. 

Astfel, Comisia de control a efectuat controlul activităţii AN "COPYRIGHT" pentru 
perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 la sediul Instituţiei Private "Centrul de Licenţiere ŞI 

Administrare a Drepturilor" (CLAD). 
Controlul a fost efectuat în temeiul: 
- Legii nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală, art. 7 alin. (2) Iit. s) potrivit căruia AGEPI "avizează, monitorizează şi 

supraveghează activitatea organizaţiilor de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a 
drepturilor conexe"; 

Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (în 
continuare - Legea nr. 13912010), art. 4 alin. (1) lit. h) potrivit căruia AGEPI "avizează, 
monitorizează şi supraveghează activitatea organizaţiilor de gestiune colectivă a dreptului de 
autor şi/sau a drepturilor conexe"; art. 51 alin. (3) potrivit căruia "AGEPI efectuează o dată pe an 
controlul general al activităţii organizaţiei de gestiune colectivă. "; 
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Instrucţiunii privind controlul activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a 
drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe, aprobată prin Ordinul Directorului General al 
AGEPI m. 169 din 22.08.2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

Reprezentanţii AN "COPYRIGHT" care au prezentat informaţii şi documente Comisiei 
de control au fost dl Oleg GUTIUM, director al AN "COPYRIGHT", dl Alexandru GUTIUM, 
membru al Adunării Generale a AN "COPYRIGHT", dna Lilia CAUŞ, contabil al AN 
"COPYRIGHT". 

În timpul efectuării controlului au fost încheiate 7 procese-verbale (m. 1 din 02.05.2018, 
m. 2 din 11.05.2018, m. 3 din 23.05.2018, nr. 4 din 29.05.2018, nr. 5 din 04.06.2018, nr. 6 din 
08.06.2018, nr. 7 din 13.06.2018) în care au fost indicate informaţiile/documentele prezentate de 
AN "COPYRIGHT" cu referire la activitatea desfăşurată în anul 2017. 

1. Programarea controlului 
Prin notificarea nr. 815 din 21.04.2018, AGEPI a informat AN "COPYRIGHT" despre 

faptul că, în perioada 02.05.2018-13.06.2018, Comisia de control va efectua controlul general 
anual privind activitatea desfăşurată de AN "COPYRIGHT" pentru perioada 01.01.2017-
31.12.2017. De asemenea, prin notificarea menţionată supra, Comisia de control a solicitat 
prezentarea în prima zi de control (02.05.2018) a unui set de acte referitoare la activitatea 
desfăşurată de organizaţie pe parcursul anului 2017. 

II. Documentarea controlului 
În anul 2017, activitatea AN "COPYRIGHT" în calitate de organizaţie de gestiune 

colectivă s-a desfăşurat în temeiul: 
- Legii nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti; 
- Legii nr. 139/2010; 
- Statutului aprobat la data de 19.06.2015, în cadrul Adunării generale a AN 

"COPYRIGHT", fiind îmegistrat la Ministerul Justiţiei la data de 09.07.2015; 
- Deciziei AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013 (publicată în Monitorul Oficial al RM 

nr. 216-220 din 04.10.2013), prin care a fost avizată să gestioneze toate drepturile care i-au fost 
încredinţate în gestiune prin contractele încheiate cu titularii de drepturi, şi cele care cad sub 
incidenţa licenţei obligatorii, de sine stătător sau în comun, în bază de acord, precum şi să 

gestioneze doar drepturile titularilor de drepturi pe care-i reprezintă în baza contractelor 
încheiate cu aceştia şi cele care cad sub incidenţa licenţei obligatorii, de sine stătător sau în 
comun, în bază de acord; 

- Deciziei AGEPI nr. 10/3269 din 29.12.2015 (publicată în Monitorul Oficial al RM 
nr. 2-12 din 15.01.2016), conform căreia, AN "COPYRIGHT" a fost desemnată să gestioneze 
pentru perioada 01.01.2016-31.12.2017, drepturile ce cad sub incidenţa licenţei extinse şi 

obligatorii ale titulari lor de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizaţie de gestiune 
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colectivă din Republica Moldova şi care nici nu le-au încredinţat gestiunea drepturilor lor în alt 
mod; 

- Deciziei AGEPI nr. 16/2418 din 27.10.2017 (publicată în Monitorul Oficial al RM 
nr. 383-388 din 03.11.2017), potrivit căreia a fost modificat pct. 2 din Decizia AGEPI nr. 
10/3269 din 29.12.2015, astfel încât, până la 31.12.2017, AN "COPYRIGHT" a fost în drept să 
gestioneze drepturile ce cad sub incidenţa licenţei extinse şi obligatorii ale titularilor 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 excepţia drepturilor ce cad sub 
incidenţa art. 48 alin. (13) lit. b) din Legea nr. 139/2010. 

Comisia de control, suplimentar, menţionează că Asociaţia Obştească " Oficiul 
Republican al Dreptului de Autor" (ORDA) şi AN "COPYRIGHT", prin libera manifestare a 
voinţei sale, conform Contractului de constituire din 26 martie 2014, au creat CLAD, pentru 
realizarea următoarelor scopuri: 

autorizarea sau interzicerea, în condiţiile legislaţiei, a valorificării obiectelor 
dreptului de autor şi/sau drepturilor conexe din repertoriul fondatorilor (ORDA şi AN 
"COPYRIGHT"); 

acumularea de la utilizatorii obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe a 
remuneraţiei destinate fondatorilor. 

Activitatea AN "COPYRIGHT" anterior a fost supusă controlului general anual în 2017, 
pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016. În urma controlului a fost întocmit Actul de control nr. 
17/2 din 27.12.2017 al Comisiei de control a activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a 
drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe din cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI) privind controlul general anual al activităţii Asociaţiei Obşteşti ''Asociaţia 
Naţională "Copyright" (ANCO) pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016 (în continuare - Actul 
de control nr. 17/2 din 27.12.2017), în care au fost identificate o serie de neconformităţi în 
activitatea AN "COPYRIGHT", în baza cărora organizaţia a fost atenţionată, reieşind din: 

1. neimplementarea recomandărilor Comisiei de control înaintate în Actul de control 
nr. 11/1 din 12.12.2016. 

2. reţinerea cheltuielilor aferente gestionării drepturilor din remuneraţia contractată. 
3. reţinerea unui comision de administrare de 57,57% (2 147 665,86 lei), mai mare 

decât cel aprobat de organele de conducere 40% (1 492 118,64 lei). 
4. neefectuarea plăţilor regulate titulari lor de drepturi, proporţional cu valorificarea 

reală a operelor şi/sau a obiectelor drepturilor conexe (procentaj scăzut de achitare a remuneraţiei 
acumulate - 34,30% (1 279 402,22Iei) din remuneraţia acumulată). 

5. nerepartizarea remuneraţiei acumulate, doar 46,13% din remuneraţia acumulată. 
6. neprezentarea tuturor actelor/informaţiilor solicitate de Comisia de control în 

cadrul efectuării controlului (potrivit solicitărilor Comisiei de control trimise prin intermediul 
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poştei electronice la data de 17.11.2017 şi 04.12.2017, potrivit notificării nr. 2654 din 

30.11.207). 
7. suportarea unor cheltuieli mari pentru întreţinerea anuală a CLAD, cu 211 332,51 

lei fiind depăşită suma ce trebuia de facto transferată de AN "COPYRIGHT" pentru întreţinerea 

CLAD. 
8. neefectuarea oricăror acte juridice necesare pentru protecţia şi asigurarea 

drepturilor transmise în gestiune de către titularii de drepturi (remuneraţie nerevendicată, titulari 

neidentificaţi etc.). 
Totodată, potrivit Actului de control nr. 17/2 din 27.12.2017, Comisia de control a 

Înaintat AN "COPYRIGHT" următoarele recomandări: 
a) Modificarea Statutului AN "COPYRIGHT", reieşind din faptul că acesta conţine 

prevederi care nu sunt conforme legislaţiei în vigoare, cum ar fi: 

dreptul AN "COPYRIGHT" de înregistrare a obiectelor de proprietate 

intelectuală, de a evalua obiectele de proprietate intelectuală, de a efectua expertize ale obiectelor 

dreptului de autor şi a drepturilor conexe, a producţiei contraracute şi a altor obiecte. Acestea nu 

sunt atribuţii/competenţe ale unei organizaţii de gestiune colectivă; 
stabilirea mărimii comisionului de administrare al AN "COPYRIGHT" din 

remuneraţia achitată titularilor de drepturi. Potrivit Legii nr. 139/2010, organizaţia de gestiune 

colectivă are dreptul să reţină din remuneraţia acumulată cheltuielile efective aferente gestionării 

drepturilor, precum şi sumele destinate unor fonduri speciale create de organizaţie, cu condiţia că 

întemeierea acestora a fost autorizată fie de titularii de drepturi, fie, în cazul titularilor de drepturi 

străini, de organizaţia de gestiune colectivă care îi reprezintă; 

desraşurarea şedinţelor ordinare ale Adunării generale nu mai rar de o dată la cinci 

ani. Este oportună convocarea anuală a Adunării Generale, întrucât convocarea acesteia o dată la 

5 ani, nu corespunde obligaţiilor necesare a fi exercitate în mod permanent de către Adunare, în 

calitate de organ suprem de conducere al AN "COPYRIGHT"; 
formarea patrimoniului AN "COPYRIGHT" inclusiv din remuneraţia 

nerevendicată de către titularii de drepturi după termenul de trei ani de la data transferării ei la 

contul AN "COPYRIGHT". Potrivit Legii nr. 139/2010, organizaţia de gestiune colectivă are 

dreptul să redistribuie sumele remuneraţiei acumulate de la utilizatori, care, în decurs de 3 ani 
de la data încasării lor la contul său, nu au fost revendicate, prin adăugarea lor la sumele care 

urmează a fi repartizate titularilor de drepturi sau în alt mod stabilit ce ţine cont de interesele 

titularilor de drepturi şi care nu contravine legislaţiei în vigoare. 

b) Completarea Statutului AN "COPYRIGHT" cu prevederi ce ţin de: 
convocarea şedinţelor Adunării Generale cu participarea tuturor membrilor şi 

membrilor-asociaţi ai AN "COPYRIGHT", cu acordarea atât membrilor, cât şi membrilor

asociaţi a dreptului de a participa şi a vota la Adunarea generală. 

c) Implementarea prevederilor statutare ale AN "COPYRIGHT" potrivit cărora: 
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Adunarea Generală aprobă dările de seamă ale Consiliului şi ale Cenzorului; 
Consiliul elaborează şi prezintă Adunării Generale rapoarte privind activitatea AN 

"COPYRIGHT"; 
Consiliul elaborează şi aprobă bugetul AN "COPYRIGHT"; 
Consiliul adoptă regulile de acumulare, distribuire şi achitare a remuneraţiei; 

d) crearea posibilităţii tehnice pentru membrii AN "COPYRIGHT" de a-şi declara 
repertoriul în regim online prin intermediul paginii web. 

e) publicarea pe pagina web a AN "COPYRIGHT" a informaţiilor ce ţin de 
activitatea organizaţiei, precum Statutul AN "COPYRIGHT" şi Raportul anual privind 
activitatea AN "COPYRIGHT". 

Suplimentar, în vederea aducerii activităţii sale în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
potrivit Actului de control nr. 17/2 din 27.12.2017, Comisia de control a solicitat AN 
"COPYRIGHT": 

1. în termen de 15 zile lucrătoare din momentul recepţionării de către AN 
"COPYRIGHT" a răspunsului AGEPI la observaţiile depuse de către AN "COPYRIGHT" 
asupra Actului de control nr. 17/2 din 27.12.2017, să achite titularilor de drepturi ai AN 
"COPYRIGHT" suma de 958 775,75 lei, reieşind din faptul că, din remuneraţia acumulată în 
anul 2016 (3 730 296,61 lei), AN "COPYRIGHT" trebuia să reţină un comision pentru 
administrarea drepturilor de 40% (1 492 118,64 lei), restul sumei urmând a fi repartizată şi 

achitată titularilor de drepturi; 
2. în termen de 10 zile lucrătoare din momentul efectuării plăţilor către titularii de 

drepturi, să prezinte AGEPI actele care confirmă achitarea remuneraţiei potrivit punctului de mai 
sus (Raportul de repartizare a remuneraţiei, ordine şi/sau dispoziţii de plată); 

3. în termen de 90 de zile calendaristice din momentul recepţionării Actului de 
control nr. 17/2 din 27.12.2017, să convoace şedinţa Adunării Generale a membrilor AN 
"COPYRIGHT", cu aducerea la cunoştinţa acestora a neconformităţilor depistate şi a 
recomandărilor înaintate de către Comisia de control prin prezentul Act de control. Hotărârea 
Adunării Generale potrivită căreia se va pune în sarcina organelor de conducere ale AN 
"COPYRIGHT" executarea recomandări lor înaintate, precum şi Procesul-verbal al şedinţei, se 
va prezenta AGEPI în termen de 15 de zile calendaristice de la desfăşurarea acesteia. 

În ceea ce priveşte acţiunile Întreprinse de AN "COPYRIGHT" cu referire la 
recomandările/solicitările Înaintate în Actul de control nr. 17/2 din 27.12.2017, Comisia de 
control constată următoarele: 

1. În cadrul şedinţei Adunării Generale a AN "COPYRIGHT" din 31.03.2018 a fost 
aprobat noul Statut al AN "COPYRIGHT", înregistrat de Ministerul Justiţiei la data de 
14.05.2018, nr. 3126, respectiv au fost eliminate prevederile care nu erau în concordanţă cu 
Legea nr. 139/2010 şi recomandările AGEPI menţionate în Actul de control 17/2 din 27.12.2017. 
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2. Consiliul a elaborat bugetul AN "COPYRIGHT" pentru anul 2017, acesta fiind aprobat 
în cadrul şedinţei din 20. 01.2017. 

3. A fost aprobată Metodologia pentru repartizare şi achitare a remuneraţiilor de autor 
pentru titularii drepturilor de autor şi conexe, în cadrul şedinţei Adunării Generale din 
22.01.2018. 

4. Pe pagina web a AN "COPYRIGHT" - www.copyright.md au fost publicate şi 

actualizate informaţiile ce ţin de activitatea organizaţiei, inclusiv Statutul şi Raportul anual de 
transparenţă. 

5. La data de 26.01.2018 AN "COPYRIGHT" a informat AGEPI despre achitarea în anul 
2017 a remuneraţiei ce se cuvenea titularilor de drepturi pentru anul 2016, prezentând în acest 
sens lista titulari lor cărora le-a fost achitată remuneraţia, cu anexarea copiilor de pe 
ordinele/dispoziţiile de plată pentru suma totală de 1 084 656,76 lei. 

6. Adunarea Generală a AN "COPYRIGHT" a fost desfăşurată la data de 22.01.2018, în 
cadrul şedinţei, potrivit procesului-verbal nr. 1, fiind examinat Actul de control nr. 17/2 din 
27.12.2017 şi luată decizia de a contesta actul în instanţa de judecată. 

7. AN "COPYRIGHT" nu a implementat recomandarea Comisiei de control privind 
crearea posibilităţii tehnice pentru membrii AN "COPYRIGHT" de a-şi declara repertoriul în 
regim online, prin intermediul paginii web a organizaţiei. 

III. Efectuarea controlului propriu-zis 

1. Verificarea respectării legislaţiei În activitatea organelor de conducere şi control 
ale organizaţiei de gestiune colectivă 

Potrivit pct. 4.1 din Statutul AN "COPYRIGHT", în componenţa organizaţiei intră: 
a) Adunarea Generală; 
b) Consiliul; 
c) Preşedintele/Conducătorul; 

d) CenzorullRevizorul; 
e) Directorul. 

Adunarea Generală: 
Pct. 4 din Statutul AN "COPYRIGHT", prevede că "şedinţele ordinare ale Adunării 

Generale se convoacă atunci când o cer interesele Asociaţiei, dar nu mai rar decât o dată la 5 
ani". 

Comisia de control a constatat că, în anul 2017, Adunarea Generală a membrilor AN 
"COPYRIGHT" a fost convocată la data de 12.01.2017 şi 12.09.2017, drept confirmare a acestui 
fapt fiind prezentarea proceselor-verbale ale şedinţelor: 
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În confonnitate cu procesul-verbal nr. 1 din 12.01.2017, la şedinţă au participat 7 
persoane, şedinţa a fost considerată deliberativă, iar cvorumul - întrunit. Pe ordinea de zi a fost 
inclus subiectul privind solicitarea consiliului asociaţiei cu privire la instituirea unui fond de 
promovare a AN "COPYRIGHT" şi a unui fond de aur al operelor, în cuantum de câte 5 % 
fiecare, care a fost examinat, supus votului şi votat unanim. 

În confonnitate cu procesul-verbal nr. 2 din 12.09.2017, la şedinţă au participat 7 
persoane, şedinţa a fost considerată deliberativă, iar cvorumul - întrunit. Pe ordinea de zi a fost 
inclus subiectul privind excluderea unor persoane din asociaţie şi încetarea calităţii de membru al 
AN "COPYRIGHT", membru al Consiliului şi membru al Adunării Generale. Subiectul 
respectiva fost examinat, supus votului şi votat unanim. 

Comisia de control reiterează că, în confonnitate cu recomandările Comisiei de control 
din actele de control anterioare, în anul 2018 AN "COPYRIGHT" a aprobat un nou Statut, 
potrivit căruia "Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă atunci când o cer interesele 
Asociaţiei, dar nu mai rar de o dată în an.". 

Totodată, potrivit noului Statut, a fost exclusă calitatea de membru-asociat al AN 
"COPYRIGHT", membrii având dreptul de vot (un singur vot) în cadrul Adunării Generale. 

Menţionăm că în anul 2018, potrivit Procesului-verbal nr. 3 din 31 martie, Adunarea 
Generală a AN "COPYRIGHT" a aprobat dările de seamă ale Cenzorului, Preşedintelui, 

Directorului şi Consiliului organizaţiei pentru anul 2017. 

Consiliul Asociatiei: 
În confonnitate cu prevederile pct. 5 din Statutul AN "COPYRIGHT", "consiliul este 

constituit din cel mult 7 persoane", iar "şedinţele Consiliului se convoacă la necesitate, dar nu 
mai rar de o dată în 12 luni". 

În acest context, potrivit proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului AN 
"COPYRIGHT", care au fost prezentate Comisiei de control în copie, s-a constatat că, pe 
parcursul anului 2017, Consiliul AN "COPYRIGHT" s-a întrunit în 7 şedinţe, la care au 
participat majoritatea membrilor Consiliului, acestea fiind considerate deliberative. 

1) La şedinţa Consiliului din 10.01.2017 s-a hotărât crearea fondului de promovare a 
AN "COPYRIGHT" şi fondului de aur al operelor, în cuantum de câte 5 % fiecare, dar cu 
aprobarea creării acestora de către Adunarea Generală; 

2) La şedinţa Consiliului din 20.01.2017 s-a aprobat bugetul AN "COPYRIGHT' 
pentru anul 2017; 

3) La şedinţa Consiliului din 25.01.2017 s-au stabilit obligaţiile financiare ale CLAD 
faţă de fondatori (AN "COPYRIGHT" şi ORDA): din suma remuneraţiei acumulate, CLAD va 
transfera, săptămânal, 10% în beneficiul ORDA şi 90% în beneficiul AN "COPYRIGHT"; 
directorul CLAD va prezenta lunar infonnaţia privind licenţele eliberate în numele fondatorilor; 
AN "COPYRIGHT" va transfera, lunar, un comision pentru menţinerea funcţionalităţii CLAD; 
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4) La şedinţa Consiliului din 27.02.2017 s-a ales dl Anton Ragoza în calitate de 
reprezentant al AN "COPYRIGHT" în Adunarea Fondatorilor CLAD; 

5) La şedinţa Consiliului din 29.05.2017 s-a aprobat Raportul de transparenţă al AN 
"COPYRIGHT" pentru anul 2016; 

6) La şedinţa Consiliului din 01.06.2017 s-a hotărât de a se elabora o pagină web în 
scopul promovării AN "COPYRIGHT" şi a titularilor de drepturi; 

7) La şedinţa Consiliului din 07.07.2017 s-a aprobat tranzacţia de împăcare cu Î.M. 
"Orange Moldova" S.A privind achitarea remuneraţiei compensatorii pentru reproducerea 
operelor publicate legal în scopuri personale. 

Astfel, în corespundere cu recomandările Comisiei de control din Actul de control nr. 
17/2 din 27.12.2017, au fost implementate prevederile din Statut, potrivit cărora: 

- Consiliul elaborează şi prezintă Adunării Generale rapoarte privind activitatea 
organizaţiei, potrivit Procesului-verbal nr. 3 al şedinţei Adunării generale din 31.03.2018, fiind 
aprobată darea de seamă a Consiliului pentru anul 2017; 

- Consiliul elaborează şi aprobă bugetul AN "COPYRIGHT" pentru anul 2017, potrivit 
Procesului-verbal nr. B al şedinţei din 20.01.2017, fiind aprobat bugetul organizaţiei pentru anul 
2017; 

- Consiliul adoptă reguli de acumulare, distribuire şi achitare a remuneraţiei, de către AN 
"COPYRIGHT" fiind prezentată Metodologia pentru repartizare şi achitare a remuneraţiilor de 
autor pentru titularii drepturilor de autor şi conexe, aprobată de Adunarea Generală, în cadrul 
şedinţei din 22.01.2018. 

Presedintele Asociatiei, în conformitate cu prevederile pct. 5 din Statutul AN 
"COPYRIGHT", este ales de Adunarea generală din rândul membrilor Asociaţiei, pe un termen 
de 5 ani şi adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu este de 
competenţa exclusivă a altor organe. 

Comisia de control menţionează că, potrivit Procesului-verbal nr. 3 al Adunării Generale 
a membrilor AN "COPYRIGHT" din 31.03.2018, s-a hotărât aprobarea dării de seamă a 
Preşedintelui AN "COPYRIGHT" pentru anul 2017. 

Directorul Asociatiei, în conformitate cu prevederile pct. 7 din Statutul AN 
"COPYRIGHT", este organul executiv al Asociaţiei, ales pe perioadă nedeterminată de către 
Consiliu. 

În cadrul controlului, Comisiei de control i-a fost prezentat Bugetul general al AN 
"COPYRIGHT" pentru anul 2017, care, potrivit Procesului-verbal nr. C, a fost aprobat de 
Consiliului AN "COPYRIGHT" în cadrul şedinţei din 25.01.2017. 
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Comisia de control menţionează că, potrivit Procesului-verbal nr. 3 al Adunării Generale 
a membrilor AN "COPYRIGHT" din 31.03.2018, s-a aprobat Darea de seamă a Directorului AN 
"COPYRIGHT" pentru anul 2017. 

Cenzorul, în conformitate cu prevederile pct. 6 din Statutul AN "COPYRIGHT", este 
organul care efectuează controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei şi ales de 
Adunarea Generală pe un termen de 5 ani. Astfel rezultatele controlului activităţii economico
financiare a AN "COPYRIGHT" au fost examinate de către Comisia de control, reflectate în 
Darea de seamă a Cenzorului AN "COPYRIGHT" pentru anul 2017. 

Comisia de control menţionează că potrivit Procesului-verbal nr. 3 al Adunării Generale a 
membrilor AN "COPYRIGHT" din 31.03.2018, s-a aprobat Darea de seamă a Cenzorului pentru 
anul 2017. 

N econformitate: 
1. AN "COPYRIGHT" nu a ţinut cont de recomandarea Comisiei de control din 

Actele de control nr. 11/1 din 12.12.2016 şi nr. 17/2 din 27.12.2017 cu referire la Raportul 
Cenzorului. Astfel menţionăm că Darea de seamă a Cenzorulu; AN "COPYRIGHT" pentru 
anul 2017 nu conţine o analiză a activităţii economico-rmanciare a AN "COPYRIGHT", cu 
constatări, probleme identificate şi/sau recomandări Înaintate. 

2. Verificarea contractelor de gestiune şi a repertoriului gestionat 
Reieşind din prevederile art. 49 alin. (1) al Legii nr. 139/2010, organizaţia de gestiune 

colectivă îşi "exercită atribuţiile în numele titulari lor de drepturi pe care îi reprezintă şi în 
limitele împutemicirilor acordate de aceştia". 

Potrivit alin. (3) din articolul prenotat, organizaţia de gestiune colectivă are, în interesele 
titularilor dreptului de autor şi ai drepturilor conexe, următoarele obligaţii: 

"a) să utilizeze remuneraţia acumulată exclusiv pentru repartizarea şi plata ei titularilor 
dreptului de autor şi ai drepturilor conexe. Totuşi, organizaţia are dreptul să reţină din 
remuneraţia acumulată cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, precum şi sumele 
destinate unor fonduri speciale create de organizaţie, cu condiţia că întemeierea acestora a fost 
autorizată fie de titularii de drepturi, fie, în cazul titularilor de drepturi străini, de organizaţia de 
gestiune colectivă care îi reprezintă; 

b) să repartizeze, după deducerea sumelor menţionate la tit.a), remuneraţia acumulată şi 
să efectueze plăţi regulate, proporţional cu valorificarea reală a operelor şi/sau a obiectelor 
drepturilor conexe; 

c) să prezinte titularilor dreptului de autor şi ai drepturilor conexe, concomitent cu plata 
remuneraţiei, dări de seamă cu privire la valorificarea drepturilor lor". 
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2.1. Contracte de gestiune 
Confonn Listei titularilar care au expediat drepturile sale de autor şi/sau conexe în 

gestiunea AN "COPYRIGHT" la data de 31.12.2017, AN "COPYRIGHT" avea 132 de membri. 

Comisia de control a verificat contractele privind transmiterea drepturilor patrimoniale de 

autor şi/sau conexe pentru gestiune pe principii colective încheiate de titularii de drepturi cu AN 
"COPYRIGHT" pe parcursul anului 2017 şi a constatat că, potrivit acestora, organizaţia reţine 

din remuneraţia acumulată 30% pentru acoperirea cheltuielilor aferente gestionării drepturilor. 

Respectiv, titularii de drepturi nu sunt infonnaţi cu privire la reţinerea de către organizaţie a câte 

5% pentru fondul de promovare şi fondul de autor al operelor. Totodată, potrivit unei clauze din 

contracte, organizaţia reţine cheltuielile din remuneraţia acumulată, pe când AN "COPYRIGHT" 

a reţinut în anul 2017 cheltuielile din remuneraţia contractată. 

Comisia de control menţionează că, pe parcursul anului 2017, erau valabile 

contractele/acordurile încheiate de AN "COPYRIGHT" cu: 

1. "SONY MUSIC ENTERTAINMENT" S.R.L. 
2. "SCHUBERT MUSIC PUBLISHING" S.R.L. 
- "EMI" S.R.L. 

3. "ACCES MUSIC" S.R.L. 
- "Roton Music Publishing" S.R.L. 

- "Roton Mastering" S.R.L. 

- "Kemper Music Production Romgrup" S.R.L. 

4. "AGENŢIA EDITORIAL-MUZICALĂ" S.R.L. 
- SONY/ATV Music Publishing 
- BMG Rights Management (US) LLC 

- Roba Music Verlag GMBH 

- RolfBudde Musikverlag 

- Budde Music International GMBH 

- Union Square Publishing 

- Boosey & Hawkes Music Publishers LTD 

- Downtown Music Publishing International !NC 

- IIepBoe MY3bIKaJIbHOe Ih.n;aTenbcTBo 
- Hau;u:oHaJIbHOe MY3bIKaJIbHOe 113.n;aTenbcTBo 

- EMV.dest 
- DIPIU' 

- Schott Music 
- Sugar Music Italy 

- Cam Music S.R.L. 

- Peer Music Austria 
- Fintage Publishing 
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- Tortured Artists LTD 
- Edizioni Curci S.R.L. 

5. "AUTORPOST" S.R.L. 
- Monolit 
-MamaMusic 
- Gamma Music 
- Chestnaia Muzika 
- Dublu Sens 
- Catapult 

6. Asociatia Obştească "Asociaţia Naţională pentru Protectia Creaţiei 

Intelectuale" 
- ANPCI - catalogul autorilor, interpreţilor, producătorilor de fonograme (autohtoni) 
- BOllC (Russia) 
- YJIACII (Liga Ucraineană de drepturi de autor şi conexe) 
- "Centrul Naţional al Proprietăţii Intelectuale" Republica Belarus 
- KOYIIll (Kazahstan) 
- AMAHAT (Kazahstan) 
- GCA (Georgian Copyright Association) 
- Society Bildupphovsrat 1 sverige Homsgatan, SWEDEN 
- ITSRIGHT, ITALY - Rights ofPerformers 
- ITSRIGHT, IT AL Y - Rights of Independent Producers of Phonograms 
- AAS - "Azerbaijan Authors Society" 
- AAS - "Grand Rights Azerbaidjan Authors Society" 
- AAS - Visual Arts 
- AAS - Audio-visual Rights 
- Dramatic Rights Azerbaijan Authors Society 
- Literary Rights Azerbaijan Authors Society 
- "Starmedia A V Lab LLP" 
- "Wamer Music" 
- W amer Chappel GMBH" 
- Music Production 
- "Editura muzicală asociată" S.R.L. 
- Music Publishing" S.A. 

AN "COPYRIGHT" a refuzat să prezinte copii de pe contractele/acordurile menţionate 
mai sus, invocând confidenţialitatea acestora, respectiv Comisia de control le-a verificat la sediul 
CLAD, acestea fiind puse la dispoziţie în original. 
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Neconformitate: 
1. Inducerea în eroare a titularilor de drepturi cu privire la reţinerile efectuate 

de organizaţie din remuneraţia ce se cuvine titularilor de drepturi, reieşind din faptul că, 
potrivit contractelor încheiate cu titularii, nu se specifică despre fondurile speciale create 
de AN "COPYRIGHT" în cuantum total de 10% (5% fondul de promovare şi 5% fondul 
de aur al operelor). 

2.2. Repertoriul gestionat 
Comisia de control a constatat că la începutul anului 2017, AN "COPYRIGHT" gestiona 

2 767 opere, iar la srarşitul anului 2017 - 3 412 oper~. La data de 23.05.2018, AN 
"COPYRIGHT" a prezentat Comisiei de control, pe CD, repertoriul gestionat de organizaţie, ce 
constituia 3 497 creaţii, cu indicarea denumirii operei şi a interpretului. 

Repertoriul gestionat de AN "COPYRIGHT", atât autohton, cât şi cel străin, care, potrivit 
Raportului anual de transparenţă al AN "COPYRIGHT" pentru anul 2017, este constituit din 
peste 4 milioane de creaţii, a fost verificat, aleatoriu, de membrii Comisiei de control, la sediul 
CLAD, fiind oferit acces la baza de date internă a repertoriului gestionat de AN "COPYRIGHT". 
Repertoriul autohton este declarat de titularul de drepturi în momentul încheierii contractului de 
transmitere a drepturilor în gestiunea AN "COPYRIGHT". Ulterior, titularii depun repertoriul la 
sediul organizaţiei sau transmit în format electronic lista operelor nou create şi nedeclarate 
anterior. În ceea ce priveşte repertoriul străin, acesta este transmis prin e-mail sau pe suporturi 
materiale, după caz. 

3. Verificarea respectării obligaţiilor de transparenţă 
Conform prevederilor pct. 2 din Statut, AN "COPYRIGHT" se constituie şi îşi desfăşoară 

activitatea în baza principiului "publicităţii şi transparenţei", precum şi "accesului membrilor la 
orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei", iar "activitatea Asociaţiei are un caracter 
transparent. " . 

Comisia a constatat la data de 13.06.2018 că pe pagina web a AN "COPYRIGHT" -
www.copyright.md. pot fi accesate următoarele informaţii privind activitatea organizaţiei: 

Lista membrilor AN "COPYRIGHT"; 
Statutul AN "COPYRIGHT"; 
Raportul anual de transparenţă pentru anul 2016; 
Lista editurilor muzicale reprezentate de AN "COPYRIGHT"; 
Informaţie pentru utilizatorii operelor şi obiectelor drepturilor conexe (tarife, condiţii 

eliberare licenţă etc.); 
Organele de conducere ale AN "COPYRIGHT"; 
Informaţii privind litigiile AN "COPYRIGHT"; 
Diverse noutăţi/evenimente despre/cu implicarea AN "COPYRIGHT". 
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4. Verificarea activităţii de colectare, repartizare şi plată a remuneraţiei 
Analiza activităţii AN "COPYRIGHT" cu privire la colectarea, repartizarea şi plata 

remuneraţiei în anul 2017 a fost efectuată în baza următoarelor documente: 
Raportul anual de transparenţă al AN "COPYRIGHT" pentru anul 2017; 
Raportul de achitare a remuneraţiei pentru anul 2017; 
Statutul AN "COPYRIGHT"; 
Darea de seamă a cenzorului AN "COPYRIGHT" pentru anul 2017; 
Situaţiile financiare ale AN "COPYRIGHT" pentru anul 2017; 
Balanţele de verificare lunare pentru anul 2017; 
Bugetul AN "COPYRIGHT" pentru anul 2017; 
Situaţia fluxurilor de numerar pentru 01.01.2017 - 31.12.2017; 
Raportul privind cheltuielile AN "COPYRIGHT" pentru anul 2017; 
Politica de contabilitate AN "COPYRIGHT" pentru anul 2017. 

Comisia de control constată că, asemeni situaţiei din anul 2016, reflectată în Actul de 
control nr. 17/2 din 27.12.2017, AN "COPYRIGHT" a reţinut cheltuielile efective aferente 
gestionării drepturilor, precum şi sumele destinate fondurilor speciale (fondul de promovare şi 
fondul de aur al operelor) din suma contractată pentru anul 2017, respectiv din suma care 
urmează sa fie achi tată de către utilizatori, în conformitate cu licenţele eliberate, contrar 
prevederilor art. 49 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 13912010, potrivit cărora "organizaţia are dreptul 
să reţină din remuneraţia acumulată cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, precum 
şi sumele destinate unor fonduri speciale create de organizaţie, cu condiţia că întemeierea 
acestora a fost autorizată fie de titularii de drepturi, fie, în cazul titularilor de drepturi străini, de 
organizaţia de gestiune colectivă care îi reprezintă". 

4.1. Licenţe eliberate 
În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) lit. c) şi lit. d) din Legea nr. 139/2010, 

organizaţia de gestiune colectivă "acumulează remuneraţia pentru valorificarea operelor sau a 
obiectelor drepturilor conexe stipulată în licenţele eliberate, repartizează remuneraţia acumulată, 
o achită la timp şi, pe cât este posibil, echitabil şi proporţional cu valoarea şi valorificarea reală a 
operelor şi obiectelor drepturilor conexe corespunzătoare". 

Potrivit prevederilor pct. 3 din Statutul AN "COPYRIGHT", aceasta "acumulează 
remuneraţie conform contractelor încheiate şi licenţelor eliberate conform legislaţiei", "distribuie 
şi achită titularilor de drepturi remuneraţia acumulată în baza contractelor şi a licenţelor cu 
privire la valorificarea obiectelor drepturilor de autor şi conexe". 

Comisia de control menţionează că, la data de 31.12.2017 erau valabile 2 060 licenţe 
eliberate utilizatorilor, dintre care 516 au fost eliberate în anul 2017 de către AN 
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"COPYRIGHT" şi ORDA prin intennediul CLAD, iar 7 fiind eliberate de AN "COPYRIGHT" 
de sine stătător. 

Situaţia cu referire la licenţele eliberate utilizatorilor în anul 2017 este reflectată în tabelul 
nr.1. 

Tabelul nr. 1 
Licenţe eliberate utilizatorilor (2017) 

Comunicare publică (ambiental) 413 
Comunicare publică radio 13 
Comunicare publică TV 16 
Interpretare publică (concerte) 60 
Retransmisie prin cablu 20 
Copia privată 1 

TOTAL 523 

Comisia de control a verificat aleatoriu licenţele eliberate de către AN "COPYRIGHT" 
prin intennediul CLAD pe parcursul anului 2017, pentru a stabili garantarea unui tratament egal 
utilizatorilor. 

Astfel, contractele de licenţă sunt încheiate între CLAD, ORDA, AN "COPYRIGHT", pe 
de o parte, şi beneficiarul licenţei neexc1usive, de pe altă parte, acestea conţinând clauze privind 
obligaţiile părţilor, condiţiile financiare, tariful etc. 

Pentru exemplu: 
Contractele de licenţă nr. 1580, nr. 1581 şi nr. 1582 autorizează beneficiarul cu dreptul 

de utilizare a operelor, atât din repertoriul ORDA, AN "COPYRIGHT", precum şi a celor ce vin 
în corespundere cu art. 48 alin. (11) - (13) ale Legii nr. 139/2010 şi îi dă dreptul de interpretare 
publică a operelor în incinta unui centru comercial din corn. Stăuceni, or. Chişinău şi respectiv 
or. Bălţi, pentru o remuneraţie lunară de 1 670 lei. 

Contractul de licenţă nr. 1839 acordă beneficiarului licenţă neexclusivă şi îi dă dreptul de 
interpretare a operelor în incinta hotelului, situat în mun. Chişinău, pentru o remuneraţie lunară 
de 3 285 lei. 

Comisia de control menţionează că, în confonnitate cu prevederile Legii nr. 139/2010, 
licenţele menţionate mai sus urmau a fi eliberate utilizatorilor pentru acordarea dreptului de 
valorificare a operelor şi obiectelor drepturilor conexe în incinta centrelor comerciale şi 

hotelului, prin comunicare publică. 
Contractele de licenţă nr. 1585 şi nr. 1588 autorizează beneficiarul cu dreptul de utilizare 

a operelor, atât din repertoriul ORDA, AN "COPYRIGHT", precum şi a celor ce vin în 
corespundere cu art. 48 alin. (11) - (13) ale Legii nr. 139/2010 şi îi acordă beneficiarului licenţă 
neexc1usivă pentru comunicarea publică, prin retransmisie, pe teritoriul Republicii Moldova, 
pentru o remuneraţie lunară de 100 lei şi respectiv 250 lei. 
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Potrivit Hotărârii Adunării Fondatori/or IP CLAD din 12.05.2015 cu privire la tarifele 
remunera/iei dreptului de autor şi drepturilor conexe (Hotărârea din 12.05.2015), aplicabilă în 
prezent, sunt aprobate următoarele tarife ale remuneraţiei pentru retransmisia prin cablu: 5,6% 
din suma încasată de la abonaţi, cu posibilitatea aplicării unei reduceri în cazul achitării benevole 
a remuneraţiei, în cuantum de 4% lunar din totalitatea veniturilor brute lunare, dar nu mai puţin 
decât 1 leu per abonat. 

Astfel, Comisia menţionează că AN "COPYRIGHT" stabileşte un tarif diferenţiat 
utilizatorilor (care prestează aceleaşi servicii) pentru aceleaşi drepturi valorificate, tarif care nu 
coincide cu cel stabilit potrivit Hotărârii din 12.05.2015. 

Informaţia cu privire la utilizatorii operelor şi obiectelor drepturilor conexe este reflectată 
în tabelul nr. 2, după cum urmează: 

Tabelul nr. 2 
Activitatea de colectare (utilizatori) 

Identificaţi PIătitori Utilizatorii care au Număr de acţiuni în 
prezentat rapoarte instanţă 

privind operele 
valorificate 

Total, din 523 Total, din 1767 Total, O Total, 92 
care: care: din care: din care: 
Pers. O Pers. O Pers. O Pers. fizice: O 
fizice: fizice: fizice: 
Pers. 523 Pers. 1767 Pers. O Pers. 92 
juridice juridice juridice juridice 

Neconformitate: 
1. Stabilirea incorectă a modului de valorificare a operelor şi/sau a obiectelor 

drepturilor conexe, în obiectul licentelor eliberate, prin acordarea beneficiarilor a 
dreptului de interpretare publică a creatiilor şi nu a dreptului de comunicare publică. 

4.2. Activitatea de colectare 
Comisia de control menţionează că remuneraţia colectată de AN "COPYRIGHT" în anul 

2017 a constituit 8752366,58 lei, dintre care 7 202 424, 98 lei au fost colectaţi prin intermediul 
CLAD, iar 1 549 941,60 lei sunt colectaţi, în temeiul contractelor de licenţă eliberate de AN 
"COPYRIGHT", de sine stătător. 

Totodată, Comisia de control a constatat că, în anul 2017, remuneraţia acumulată de către 
CLAD a constituit 8 340 707,42 lei, dintre care remuneraţia pentru AN "COPYRIGHT" a 
reprezentat 7 202 424,98 lei. 

De asemenea, potrivit Actului de control nr. 17/2 din 27.12.2017, Comisia de control a 
constatat că "remuneraţia acumulată de către ANCa în anii 2013-2014 în mărime de 169091,44 
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lei repartizată până la 31.01.2016, a fost decontată pe motivul termenului de prescripţie expirat, 
prin Ordinul Directorului ANCa Nr. 04/09/16 din 30.09.2016. Ulterior, în rezultatul solicitării 
unor explicaţii, ANCa a informat Comisia de control, la data de 13.12.2017, despre restabilirea 
datoriilor decontate cu termen de prescripţie expirat nesolicitate, printr-o notă contabilă din 
31.01.2017". Astfel, în anul 2017, în perioada controlului a fost confirmată restabilirea 
remuneraţiei în sumă de 169091,44, care figurează în conturile organizaţiei. 

Informaţia cu privire la sumele colectate şi plătite în anul 2017, precum şi sumele 
nerepartizate şi neplătite din anii anteriori se prezintă în Tabelele nr. 3.1 şi nr, 3.2: 

Tabelul nr. 3.1 
Sume colectate şi plătite în anul 2017 

Sumă colectată În anul 2017 Suma plătită membrilor În anul 2017 
Total, din care: 8 752 366,58 lei 

3028 187,85 lei 
-prin CLAD 7 202 424,98 lei 
- de sine stătător 1 549 941,60 lei ceea ce reprezintă 47,7% din remuneraţia acumulată 

în anul 2017 (cu excepţia comisionului) plus suma 
neplătită din anii anteriori 

(6342558,95 lei) 

Tabelul nr. 3.2. 
Sume nerepartizate şi neplătite din anii anteriori 

Sumă nerepartizată Sumă neplătită Suma repartizată Comision 
din din anii În anul 2017 de administrare 

anii anteriori* anteriori** în 2017 
Total, 2 069415,82 lei 

2 299 133,01 lei 1 091 139,06 lei din care: 3 856 863,41 lei 
- 86 membri 1 145048,79 lei 

- 6 organizaţii 924367,03 lei 
ceea ce reprezintă ceea ce reprezintă similare din ceea ce reprezintă 

67,8% din total sume 32,2% din total străinătate 44,1 % din remuneraţia 
disponibile sume disponibile acumulată 

(3 390 272,00 lei) (3 390 272,00 lei) 
ceea ce reprezintă 

(8 752 366,58 lei) 

27,4% din remuneraţia 
acumulată (cu excepţia comisionului) 

plus remuneraţia nerepartizată 
din anii anteriori 

(7 550 552,96 lei) 

* Suma contractată de AN "COPYRIGHf", care nu a fost acumulată efectiv şi repartizată 

** Suma acumulată de AN "COPYRIGHT", repartizată, dar care nu a fost achitată titularilor 
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1. Raportul anual de transparenţă al AN "COPYRIGHT" pentru anul 2017 nu a fost 
prezentat potrivit formatului aprobat de AGEPI, astfel Încât nu este indicată remuneraţia 
acumulată de organizaţie În anul 2017. 

4.3. Activitatea de repartizare şi plată 
Comisia de control menţionează că, în temeiul Contractului nr. 10/17 din 15.02.2017, 

încheiat cu S.R.L. "Terra Sound HD Group", AN "COPYRIGHT" a recepţionat infonnaţia 
privind monitorizarea operelor şi obiectelor drepturilor conexe difuzate pe teritoriul Republicii 
Moldova în cadrul a 16 posturi radio şi 5 canale TV, care presupune: denumirea creaţiei, 

numele/prenumele interpretului, numărul total al utilizării creaţiilor etc. 
În cadrul controlului, de către reprezentanţii AN "COPYRIGHT" a fost prezentat 

Programul de distribuire a remuneraţiei pentru drepturile de autor şi conexe, care funcţionează în 
baza informaţiei privind monitorizarea valorificării operelor şi obiectelor drepturilor conexe de 
către posturile radio şi TV din Republica Moldova, fiind elaborat în 1 C Contabilitate. 

Infonnaţia cu privire la activitatea de repartizare şi plată în anul 2017 se prezintă în 
Tabelul nr. 4. 

Tabelul nr. 4 
Activitatea de repartizare şi plată (în anul 2017) 

Număr de titulari Membri 86 1 145 048,79 lei 
cărora le-au fost repartizate sume 

Nemembri 

Organizaţii similare 6 924367,031ei 
din străinătate 

Sume repartizate pe baza -
rapoartelor privind operele 
valorificate primite de la utilizatori 

Total remuneraţie repartizată 2 069415,82 lei 

Număr titulari de drepturi notificaţi 
pentru sumele neplătite/ -
nerevendicate 

Sume plătite pe bază de rapoarte Sume plătite pe baza datelor furnizate prin intermediul 
privind operele valorificate raportului de monitorizare: 3 028 187,851ei 

Agenţia Editorial-Muzicală S.R.L. 278 000,00 lei 
Acces Music S.R.L. 420 000,00 lei 
Shubert Music Publishing S.R.L. 75 141,00 lei 
Sunstroke S.R.L. 51214,00 lei 
Autorpost S.R.L. 149 120,00 lei 
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Asociaţia Obştească "Asociaţia 690 000,00 lei 
Naţională pentru Protecţia Creaţiei 
Intelectuale" (ANPCI) 
68 persoane fizice 1 364712,85 lei 

Comisia de control menţionează că, potrivit Raportului de achitare a remuneraţiei, 

prezentat de către AN "COPYRIGHT" în cadrul controlului, în anul 2017, AN "COPYRIGHT" a 
achitat suma de 3 028 187,85 lei către 68 membri ai organizaţiei şi 6 persoane juridice. 

Achitările efectuate celor 6 persoane juridice, în sumă totală de 1 663 475,00 lei, nu au fost 
justificate prin prezentarea informaţiilor relevante cu privire la valorificarea repertoriului fiecărei 
entităţi, reieşind din prevederile art. 49 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 139/2010, potrivit cărora 
organizaţia de gestiune colectivă achită remuneraţia proporţional cu valoarea şi valorificarea reală 
a operelor şi obiectelor drepturilor conexe corespunzătoare. 

Cu referire la achitarea remuneraţiei către ANPCI, Comisia de control face următoarele 
precizări: 

- în momentul achitării remuneraţiei către ANPCI, aceasta nu putea exercita atribuţiile 
unei organizaţii de gestiune colectivă, prevăzute de art. 49 din Legea nr. 13912010, reieşind din 
faptul că, prin Decizia AGEPI nr. 11/107 din 25.01.2016 a fost abrogată Decizia AGEPI nr. 1/57 
din 12.01.2012 privind avizarea ANPCI; 

- în anul 2017, ANPCI, în baza unui contract cu privire la transmiterea drepturilor de 
autor şi conexe în administrare pe principii colective, a împuternicit AN "COPYRIGHT" să îi 
administreze drepturile patrimoniale asupra obiectelor dreptului de autor şi a drepturilor conexe 
din cataloagele sale; 

- potrivit informaţiilor prezentate în cadrul controlului, achitarea către ANPCI a 
remuneraţiei de 690 000,00 lei a fost efectuată în numerar, directorului AN "COPYRIGHT" 
care, ulterior a achitat-o preşedintelui ANPCI; 

- pentru rernuneraţia de 690 000,00 lei, ANPCI a emis AN "COPYRIGHT" facturi pentru 
"Remuneraţii de autor VOIS pentru anul 2015"; 

- AN "COPYRIGHT" a prezentat membrilor Comisiei de control contractul încheiat cu 
ANPCI, în original, rară a prezenta o copie de pe acesta, invocând confidenţialitatea lui şi fără a 
prezenta alte informaţii/acte care să explice temeiul în care ANPCI, nefiind avizată de către 

AGEPI în calitate de organizaţie de gestiune colectivă la momentul achitării, gestiona drepturi 
patrimoniale de autor şi conexe ale titularilor de drepturi, inclusiv achita remuneraţia. 

Neconformităti: 

1. S-au efectuat achitări, în numerar, către o asociatie obştească (ANPCI), neavizată 
de către AGEPI în calitate de organizatie de gestiune colectivă, printr-o persoană 

intermediară şi neîmputernicită. 
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2. S-a repartizat un procentaj redus al remuneraţiei în anul 2017 (reprezentând 
27,4% din remuneraţia acumulată în valoare de 2 069 415,82 lei, cu excepţia comisionului 
şi suma remuneraţiei nerepartizate din anii anteriori). 

3. S-a achitat un procentaj redus al remuneraţiei în anul 2017 (reprezentând 47,7% 
din remuneraţia acumulată în valoare de 3 028 187,85 lei, cu excepţia comisionului şi suma 
neplătită din anii anteriori). 

4. S-a repartizat remuneraţia pentru 86 de membri, fiind achitată efectiv la 68 de 
membri, nefIind prezentate informaţii referitoare la acţiunile întreprinse de către AN 
"COPYRIGHT" în anul 2017 în vederea notificării titularilor de drepturi care nu şi-au 
revendicat remuneratia, altele decât publicarea unui anunţ în acest sens, pe pagina web a 
organizaţiei: http://copyright.md/ro/news/anunt-pentru-titulari-ai-drepturilor-de-autor-i
conexe.html. 

5. Verificarea cheltuielilor aferente gestionării dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe 

, În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 139/2010, organizaţia 
de gestiune colectivă "are dreptul să reţină din remuneraţia acumulată cheltuielile efective 
aferente gestionării drepturilor, precum şi sumele destinate unor fonduri speciale create de 
organizaţie, cu condiţia că întemeierea acestora a fost autorizată fie de titularii de drepturi, fie, în 
cazul titulari lor de drepturi străini, de organizaţia de gestiune colectivă care îi reprezintă". 

Potrivit pct. 9.1. din Statutul AN "COPYRIGHT", patrimoniul Asociaţiei se formează 
inclusiv din "comisionul pentru administrarea drepturilor, reţinut din remuneraţia achitată 

titularilor de drepturi, inclusiv celor de peste hotare". 
Totodată, potrivit clauzelor din contractele de gestiune încheiate de titularii de drepturi şi 

AN "COPYRIGHT" în anul 2017, organizaţia "este în drept să reţină un comision de 30% din 
sumele acumulate pentru acoperirea cheltuielilor legate de gestiunea colectivă a drepturilor". 

Comisia de control reiterează constatarea potrivit căreia asemeni situaţiei din anul 2016, 
reflectată în Actul de control nr. 17/2 din 27.12.2017, AN "COPYRIGHT" a reţinut cheltuielile 
efective aferente gestionării drepturilor, precum şi sumele destinate fondurilor speciale (fondul 
de promovare şi fondul de aur al operelor) din suma contractată pentru anul 2017, respectiv din 
suma care pe viitor urmează sa fie achitată de către utilizatori. 

Respectiv, pentru a stabili o claritate în procedura de reţinere a cheltuielilor efective 
aferente gestionării drepturilor, precum şi a sumelor destinate unor fonduri speciale create de 
organizaţie, Comisia de control subliniază necesitatea descrierii acesteia în politica de 
contabilitate a AN "COPYRIGHT", în strictă conformitate cu prevederile pct. 9 din Indicaţiile 
metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale, aprobate prin 
Ordinul ministrului finanţelor nr. 188 din 30.12.2014, art. 16 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 
113 din 27.04.2007 şi ale art. 49 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 139/2010. 
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Comisia de control menţionează că, în anul 2017, era în vigoare comisionul pentru 
administrarea drepturilor de autor şi conexe în mărime de 40% din remuneraţia acumulată, 
aprobat potrivit Procesului-verbal nr. 1 din 22.09.2015 la şedinţa Consiliului AN 
"COPYRIGHT". Totodată, potrivit Procesului-verbal nr_ 1 al şedinţei Consiliului AN 
"COPYRIGHT" din 10.01.2017 şi Procesului-verbal nr. 1 din 12.01.2017 al şedinţei Adunării 
Generale a AN "COPYRIGHT", a fost creat fondul de promovare a AN "COPYRIGHT" şi 

fondul de aur al operelor, în cuantum de câte 5 % fiecare. 
Informaţia privind patrimoniul, veniturile şi cheltuielile de administrare, organizare în 

anul 2017 se prezintă în Tabelul nr. 5. 
Tabelul nr. 5 

Patrimoniul, veniturile şi cheltuielile de administrare, organizare în anul 2017 
Patrimoniul 

Comisionul 
pentru 
administrarea 
drepturilor 
calculat de AN 
"COPYRIGHT" 
pentru anul 2017 
Comisionul 
pentru 
administrarea 
drepturilor 
aprobat la şedinţa 
Consiliului AN 
"COPYRIGHT" 
din 22.09.2015 

Potrivit pct. 9.1. din Statutul AN "COPYRIGHT", patrimoniul Asociaţiei se 

fonnează din: 
• cotizaţiile de membru: de aderare; 
• sponsorizări şi donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice din ţară şi 
stăinătate; 

• subvenţii de stat, venituri obţinute de la hârtii le de valoare, depuneri băneşti; 
• venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii; 
• venituri, realizate confonn scopurilor şi sarcinilor statutare; 
• taxe de aderare şi contribuţiile achitate de membri şi membrii-asociaţi ai 
Asociaţiei; 

• comisionul pentru administrarea drepturilor, reţinut din remuneraţia achitată 
titularilor de drepturi, inclusiv celor de peste hotare; 
• remuneraţia, neridicată de titularii de drepturi, dupa tennenul de trei ani de la data 
transferării ei la contul Asociaţiei; 

• alte surse neinterzise de lege. 
TOTAL 3 839 532,43 lei 
Surse Sumele cheltuielilor efective aferente gestionării drepturilor 

3500 946,63 lei (40% din remuneraţia acumulată) 
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3856863,41 lei 

retribuirea muncii, inclusiv 
contribuţii/prime asigurări medicale/sociale 748659,951ei 
servicii bancare 47976,71 lei 
arendă auto/combustibil/piese de schimb/testare 320 335,90 lei 
servicii executor judecătoresc 42 300,00 lei 
cheltuieli juridice 408 259,60 lei 
funcţionalitate CLAD 1 879957,471ei 
arendă oficiu 240 000,00 lei 
bază de date 103380,50 lei 
alte plăţi (conferinţă de presă, instruire, deplasare etc.) 40 084,59 lei 
TOTAL: 3856863,41 lei 

Astfel, în anul 2017, confonn Balanţei de verificare pentru anul 2017 şi a Raportului 
privind cheltuielile 2017, cheltuielile efective suportate de AN "COPYRIGHT" au constituit 
3 856 863,41 lei, respectiv 44,1 % din remuneraţia acumulată, acestea fiind justificate prin 
prezentarea contractelor, facturilor şi odinelor de plată 

Totodată, se constată că, cheltuielile pentru fondurile speciale create de AN 
"COPYRIGHT" (fondul de promovare şi fondul de aur al operelor) aprobate în cuantum de 10%, 
au fost utilizate pentru cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, AN "COPYRIGHT" 
justificând utilizarea pentru promovarea organizaţiei/titularilor de drepturi/repertoriului gestionat 
doar a sumei de 3 600 euro (2%), pentru crearea paginii web - www.topmusic.md. 

Infonnaţia cu privire la remuneraţia acumulată, repartizată, achitată şi cheltuielile 
efective ale AN "COPYRIGHT" în anul 2017 sunt prezentate în Tabelul nr. 6. 

Tabelul nr. 6 
Remuneraţia acumulată, repartizată, achitată şi cheltuielile efective 

ale AN "COPYRIGHT" în anul 2017 

Indicatori Suma, lei Note 
Remuneraţie acumulată 8 752 366,58 lei 

de sine stătător 1 549 941,60 lei 
prin intermediul CLAn 7 202 424,98 lei 
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39,4% din remuneraţia acumulată 
(cu excepţia comisionului) plus 
suma remuneraţiei nerepartizate 
din anii anteriori 
47,7% din remuneraţia acumulată 
(cu excepţia comisionului) plus 
suma neplătită din anii anteriori 
40% din remuneraţia acumulată 

44,1% din remuneraţia acumulată 

1. Contrar prevederilor art. 49 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 139/2010, potrivit 
cărora "organizaţia de gestiune colectivă are dreptul să reţină din remuneraţia acumulată 
cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor", precum şi ale pct. 5 din Statut, 
potrivit cărora ţine de competenţa Consiliului AN "COPYRIGHT" "stabilirea mărimii 
comisionului de administrare a drepturilor din remuneraţia achitată titularilor de 
drepturi", AN "COPYRIGHT" a reţinut cheltuielile efective pentru gestionarea 
drepturilor din suma totală a remuneraţiei potrivit licenţelor eliberate, adică din suma care 
pe viitor urmează sa fie transferată în contul AN "COPYRIGHT". Comisia de control 
menţionează că această neconformitate în activitatea AN "COPYRIGHT" se constată 
repetat, aceasta fiind identificată şi în cadrul controlului activităţii AN "COPYRIGHT" 
efectuat în anul 2016 pentru perioada 01.01.2012 - 31.12.2015, precum şi potrivit Actului 
de control nr. 17/2 din 27.12.2017. 

2. Depăşirea cheltuielilor efective gestionării drepturilor în anul 2017 cu 12,1 %. 
3. Utilizarea cheltuielilor pentru fondurile speciale create de AN 

"COPYRIGHT" (fondul de promovare şi fondul de aur al operelor) aprobate în cuantum 
de 10%, pentru cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor. 

Astfel, în rezultatul efectuării controlului privind activitatea AN "COPYRIGHT" 
desfăşurată în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, Comisia de control a identificat 
următoarele neconformităţi: 

1. Neimplementarea recomandării Comisiei de control înaintate în Actul de control 
nr. 17/2 din 27.12.2017, cu privire la crearea posibilităţii tehnice pentru membrii AN 
"COPYRIGHT" de a-şi declara repertoriul în regim online prin intermediul paginii web. 
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2. AN "COPYRIGHT" nu a ţinut cont de recomandarea Comisiei de control din 
Actele de control nr. 1111 din 12.12.2016 şi nr. 17/2 din 27.12.2017 cu referire la Raportul 
Cenzorului. Astfel menţionăm că Darea de seamă a Cenzorului AN "COPYRIGHT" pentru anul 
2017 nu conţine o analiză a activităţii economico-financiare a AN "COPYRIGHT", cu 
constatări, probleme identificate şi/sau recomandări înaintate. 

3. Inducerea în eroare a titularilor de drepturi cu privire la reţinerile efectuate de 
organizaţie din remuneraţia ce se cuvine titularilor de drepturi, reieşind din faptul că, potrivit 
contractelor încheiate cu titularii, nu se specifică despre fondurile speciale create de AN 
"COPYRIGHT" în cuantum total de 10% (5% fondul de promovare şi 5% fondul de aur al 
operelor). 

4. Stabilirea incorectă a modului de valorificare a operelor şi/sau a obiectelor 
drepturilor conexe, în obiectul licenţelor eliberate, prin acordarea beneficiarilor a dreptului de 
interpretare publică a creaţiilor şi nu a dreptului de comunicare publică. 

5. Raportul anual de transparenţă al AN "COPYRIGHT" pentru anul 2017 nu a fost 
prezentat potrivit formatului aprobat de AGEPI, astfel încât nu este indicată remuneraţia 

acumulată de organizaţie în anul 2017. 
6. S-au efectuat achitări, în numerar, către o asociaţie obştească (ANPCI), neavizată 

de către AGEPI în calitate de organizaţie de gestiune colectivă, printr-o persoană intermediară şi 
neîmputemicită. 

7. S-a repartizat un procentaj redus al remuneraţiei în anul 2017 (reprezentând 
27,4% din remuneraţia acumulată în valoare de 2 069 415,82 lei, cu excepţia comisionului şi 
suma remuneraţiei nerepartizate din anii anteriori). 

8. S-a achitat un procentaj redus al remuneraţiei în anul 2017 (reprezentând 47,7% 
din remuneraţia acumulată în valoare de 3 028 187,85 lei, cu excepţia comisionului şi suma 
neplătită din anii anteriori). 

9. S-a repartizat remuneraţia pentru 86 de membri, fiind achi tată efectiv la 68 de 
membri, nefiind prezentate informaţii referitoare la acţiunile întreprinse de către AN 
"COPYRIGHT" în anul 2017 în vederea notificării titularilor de drepturi care nu şi-au revendicat 
remuneraţia, altele decât publicarea unui anunţ în acest sens, pe pagina web a organizaţiei: 
http://copyright.md/ro/news/anunt-pentru-titulari-ai-drepturilor-de-autor-i-conexe.html. 

10. Contrar prevederilor art. 49 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 139/2010, potrivit cărora 
"organizaţia de gestiune colectivă are dreptul să reţină din remuneraţia acumulată cheltuielile 
efective aferente gestionării drepturilor", precum şi ale pct. 5 din Statut, potrivit cărora ţine de 
competenţa Consiliului AN "COPYRIGHT" "stabilirea mărimii comisionului de administrare a 
drepturilor din remuneraţia achitată titularilor de drepturi", AN "COPYRIGHT" a reţinut 
cheltuielile efective pentru gestionarea drepturilor din suma totală a remuneraţiei potrivit 
licenţelor eliberate, adică din suma care pe viitor urmează sa fie transferată în contul AN 
"COPYRIGHT". Comisia de control menţionează că această neconformitate în activitatea AN 
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"COPYRIGHT" se constată repetat, aceasta fiind identificată şi în cadrul controlului activităţii 
AN "COPYRIGHT" efectuat în anul 2016 pentru perioada 01.01.2012 - 31.12.2015, precum şi 
potrivit Actului de control nr. 17/2 din 27.12.2017. 

11 . Depăşirea cheltuielilor efective gestionării drepturilor în anul 2017 cu 12,1 %. 
12. Utilizarea cheltuielilor pentru fondurile speciale create de AN "COPYRIGHT" 

(fondul de promovare şi fondul de aur al operelor) aprobate în cuantum de 10%, pentru 
cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor. 

În rezultatul celor menţionate mai sus, Comisia de control înaintează AN 
"COPYRIGHT" următoarele recomandări, implementarea cărora va aduce activitatea 
organizaţiei în concordanţă cu legislaţia în vigoare: 

1. Informarea titularilor de drepturi, în momentul încheierii contractului de 
transmitere a drepturilor în gestiunea AN "COPYRIGHT", despre reţinerea de către organizaţie a 
cheltuielilor efective pentru gestionarea drepturilor, precum şi despre sumele destinate unor 
fonduri speciale create de organizaţie . 

2. Publicarea pe pagina web a AN "COPYRIGHT" a informaţiei cu privire la: 
titularii de drepturi care nu şi-au revendicat remuneraţia; 
creaţiile pentru care nu este identificat titularul de drepturi. 

3. Prezentarea către titularii de drepturi, concomitent cu plata remuneraţiei, a dărilor 
de seamă cu privire la valorificarea drepturilor lor, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (3) 
lit. c) din Legea nr. 13912010. 

4. Solicitarea de la utilizatorii de opere şi/sau obiecte ale drepturilor conexe să 
prezinte rapoartele privind operele valorificate, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) din 
Legea nr. 139/2010. 

5. Crearea posibilităţii tehnice pentru membrii AN "COPYRIGHT" de a-şi declara 
repertoriul în regim online prin intermediul paginii web. 

6. Descrierea procedurii de reţinere a cheltuielilor efective aferente gestionării 

drepturilor şi a sumelor destinate unor fonduri speciale create de organizaţie în Politica de 
contabilitate a AN "COPYRIGHT", în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) din Legea 
contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007, potrivit cărora "Dacă sistemul de reglementare normativă a 
contabilităţii nu stabileşte metodele de ţinere a contabilităţii referitor la o problemă concretă, 
entitatea este în drept să elaboreze metoda respectivă de sine stătător sau cu atragerea firmei de 
consultanţă" . 

7. Solicitarea de obţinere, de la S.R.L. "Terra Sound HD Group", a informaţiei 
privind monitorizarea operelor şi obiectelor drepturilor conexe difuzate pe teritoriul Republicii 
Moldova în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, în vederea asigurării 

posibilităţii de verificare a corectitudinii generării Rapoartelor de repartizare a remuneraţiei. 
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8. Promovarea modului de achitare a remuneraţiei către titularii de drepturi, prin 

virament. 
9. Reţinerea cheltuielilor efective aferente gestionării drepturilor, precum şi a 

sumelor destinate fondurilor speciale create, în limita cotei procentuale aprobate. 
10. Repartizarea şi achitarea titularilor de drepturi a remuneraţiei nerepartizate şi 

neplătite din anii anteriori. 

În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (5) din Legea nr. 139/2010, AGEPI 
atenţionează organizaţia de gestiune colectivă În privinţa neregulilor constatate, 
acordându-i un termen rezonabil pentru a aduce activitatea sa În concordanţă cu legislatia 
în vigoare. 

Astfel, Comisia de control atenţionează AN "COPYRlGHT" în privinţa neregulilor 

constatate, reieşind din: 

1. Neimplementarea tuturor recomandări lor Comisiei de control înaintate în Actele 

de control nr. 11/1 din 12.12.2016 şi nr. 17/2 din 27.12.2017. 

2. Inducerea în eroare a titularilor de drepturi cu privire la reţinerile efectuate de 

organizaţie din remuneraţia ce se cuvine titulari lor de drepturi. 

3. Prezentarea informaţiilor privind activitatea desfăşurată sub forma unor rapoarte 

semnate şi ştampilate de către organele de conducere ale AN "COPYRIGHT", ale căror date nu 

coincid. 
4. Efectuarea achitărilor, în numerar, către o asociaţie obştească (ANPCI), neavizată 

de către AGEPI în calitate de organizaţie de gestiune colectivă. 
5. Repartizarea şi achitarea unui procentaj scăzut al remuneraţiei. 

6. Lipsa acţiunilor întreprinse în vederea notificării titulari lor de drepturi care nu 

şi-au revendicat remuneraţia. 
7. Reţinerea cheltuielilor efective aferente gestionării drepturilor, precum şi a 

sumelor destinate fondurilor speciale create, din remuneraţia contractată. 

Membrii Comisiei de control: 
Patricia BONDARESCO 
Eugeniu RUSU 

DinaANTOCI 

Florin MIHAILOV 

Tatiana CER TAN 
Nicolae DIMOV 

ArturCOZMA 

Reprezentanţii AN "COPYRIGHT" 
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