
Act de control nr. 11/1 din 12.12.2016 
al Comisiei de control a activitatii organizatiilor de gestiune colectiva 

a drepturilor patrimoniale de autor si/sau conexe din cadrul Agentiei de Stat 
pentru Proprietatea Intelectuala (AGEPI) privind controlul general anual al 

activitatii Aso ciatiei Obstesti "Aso ciatia Nationale "Copyright" (ANCO) 
pentru perioada 01.01.2012-31.12.2015 

I. 	Co mpetenta 
In scopul verificarii modului de respectare de catre organizatiile de gestiune 

colectivd a prevederilor legale din domeniul dreptului de autor §i drepturilor conexe, in 
temeiul art. 4 alM. (1) lit. h) si art. 51 din Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de 
autor §i drepturile conexe (Legea nr. 139/2010), art. 7 alin. (2) lit. h) si s) din Legea nr. 
114 din 03.07.2014 cu privire la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuald, precum 
§i in conformitate cu Instructiunea privind controlul activitatii organizatiilor de gestiune 
colectivd a drepturilor patrimoniale de autor §i/sau conexe, aprobata prin Ordinul 
Directorului General al AGEPI nr. 169 din 22.08.2016 (Instructiunea nr. 169/2016), a 
fost create Comisia de control a activitatii organizatiilor de gestiune colectivd a 
drepturilor patrimoniale de autor §i/sau conexe (Comisia de control), in urmatoarea 
componentd: 

1. Lilia VERMEIUC, sef interimar Directia drept de autor; 
2. Tatiana CERTAN, specialist categoria I, Sectia economie, contabilitate si audit; 
3. Adela MIHAI, specialist categoria I, Sectia economie, contabilitate §i audit; 
4. Nicolae DIMOV, specialist coordonator, Sectia tehnologii informationale §i e-

transformare; 
5. Patricia BONDARESCO, specialist coordonator, Sectia asistenta juridica §i 

inregistrare contracte; 
6. Jana TURCAN, specialist categoria I, Sectia legislatie; 
7. Victoria PLE$CA, specialist categoria II, Sectia gestiunea colectivd; 
8. Eugeniu RUSU, specialist categoria III, Sectia gestiunea colectivd; 
9. Lilia GRIBINCEA, specialist categoria III, Sectia gestiunea colectiva; 
10. Dina ANTOCI, specialist categoria III, Sectia gestiunea colectivd, secretar. 

II. Programarea controlului 
In scopul respectdrii prevederilor art. 51 din Legea nr. 139/2010, precum §i in 

temeiul Instructiunii privind controlul activitatii organizatiilor de gestiune colectivd a 
drepturilor patrimoniale de autor i/sau conexe, aprobate prin Ordinul Directorului 
General AGEPI nr. 126 din 04.10.2010, AGEPI a solicitat ANCO, prin scrisoarea nr. 
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1211 din 21.04.2015, sa prezinte informatia privind modul de implementare a 
recomandarilor din actele de control intocmite anterior cu specificatii pentru fiecare punct 
in parte si a informatiei/actelor relevante ce vizeaza activitatea desfasurata pe parcursul 
anului 2014. 

Ulterior, la 05.08.2015, prin intermediul postei electronice. AGEPI a remis 
organizatiilor de gestiune colectiva, inclusiv ANCO, notificarea privind stabilirea 
perioadei de efectuare a controlului general anual de catre Comisia de control. AGEPI a 
receptionat raspunsul ANCO la data de 21.08.2015, prin care aceasta a solicitat 
amanarea perioadei de efectuare a controlului, invocand faptul ca personalul angajat al 
organizatiei se afia in concediu de odilma anual. 

La data de 08.09.2015, reiesind din necesitatea stringenta de realizare a 
controalelor generale anuale a activitatii organizatiilor de gestiune colectiva ca rezultat al 
scrisorilor de amanare din luna august, precum si in baza sesizarilor receptionate privind 
nerespectarea prevederilor legale de catre organizatii, AGEPI a solicitat repetat tuturor 
organizatiilor de gestiune colectiva examinarea in regim de urgenta a posibilitatii de a 
asigura efectuarea controlului general anual, in caz contrar urmand a fi solicitata asistenta 
din partea altor organe de control, incercarile de eschivare si tergiversare find percepute 
in defavoarea organizatiilor. 

Reiesind din cele mentionate anterior, AGEPI, in conformitate cu prevederile art. 
51 din Legea nr. 139/2010 si a Instructiunii nr. 169/2016, prin notificarea nr. 1771 din 
09.09.2016, a informat ANCO despre faptul ca in perioada 19.09.2016-31.10.2016 va 
efectua controlul general anual privind activitatea desfasurata de organizatie in perioada 
01.01.2012-31.12.2015, solicitand prezentarea in prima zi de control a unui set de acte. 

La data de 19.09.2016, membrii Comisiei de control, in temeiul Ordinului 
Directorului General al AGEPI nr. 191 din 16.09.2016, si confirmarea ANCO din 
16.09.2016 (remisa prin intermediul postei electronice) privind adresa la care urmeaza sa 
se desfasoare controlul, s-au deplasat la sediul ANCO — str. Mitrop. Gavriil Banulescu-
Bodoni nr. 45, of. 308-312, mun. Chisinau, MD-2005, in scopul ridicarii documentelor 
solicitate a fi prezentate in prima zi de control. 

Suplimentar, prin notificarile nr. 3049 din 21.10.2016 si nr. 3084 din 28.10.2016, 
AGEPI a solicitat ANCO informatii privind activitatea organelor de conducere ale 
organizatiei si respectiv activitatea de colectare si repartizare a remuneratiilor de catre 
ANCO in perioada supusa controlului. 

Reprezentantii ANCO care au prezentat informatii si documente Comisiei in 
perioada efectuarii controlului au fost dl Oleg Gutium — Director ANCO, dl Liviu $tirbu 
— Presedinte ANCO si dna Lidia Caus — contabil ANCO, fapt mentionat in Procesele- 
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verbale intocmite in conformitate cu pct. 11 din Instructiunea nr. 169/2016, in vederea 
consemnarii documentelor ridicate de catre membrii Comisiei de control de la sediul 
ANCO sau prezentate de reprezentantii organizatiei controlate la sediul AGEPI. 

HI. Documentarea controlului 
Activitatea ANCO in calitate de organizatie de gestiune colectiva se desfasoard in 

temeiul mai multor decizii ale AGEPI: 

- Decizia nr. 3/1566 din 20.09.2013 (Monitorul Oficial al RM nr. 216-220 
din 04.10.2013), conform careia ANCO a fost avizata in calitate de organizatie de 
gestiune colectiva, avand dreptul de a gestiona toate drepturile care i-au fost incredintate 
in gestiune prin contractele incheiate cu titularii de drepturi, si cele care cad sub incidenta 
licentei obligatorii, de sine statator sau in comun, in baza de acord; 

— Decizia AGEPI nr. 7/258 din 31.01.2015 (Monitorul Oficial nr. 29-32 din 
06.02.2015), conform careia, pentru anul 2015, ANCO a fost desemnata sa gestioneze 
drepturile ce cad sub incidenta licentei extinse si  obligatorii ale titularilor de drepturi care 
nu sunt membri la nici o organizatie de gestiune colectiva din Republica Moldova si care 
nici nu le-au incredintat gestiunea drepturilor sale in alt mod; 

— Decizia AGEPI nr. 10/3269 din 29.12.2015 (Monitorul Oficial nr. 2-12 din 
15.01.2016), conform careia, pentru perioada 01.01.2016-31.12.2017, ANCO a fost 
desemnata sa gestioneze drepturile ce cad sub incidenta licentei extinse si  obligatorii ale 
titularilor de drepturi care nu sunt membri la nici o organizatie de gestiune colectiva din 
Republica Moldova si care nici nu le-au incredintat gestiunea drepturilor sale in alt mod. 

Totodata, ANCO isi desfasoara activitatea in calitate de organizatie de gestiune 
colectiva in baza prevederilor Legii nr. 139/2010, Legii nr. 837 din 17.05.1996 cu privire 
la asociatiile obstesti, precum si in baza Statutului propriu. 

Statutul ANCO a fost aprobat de Adunarea fondatorilor la 05.08.2004 si a fost 
inregistrat la Ministerul Justitiei al Republicii Moldova la data de 21.09.2004. 

De la momentul inregistrarii acestuia, Statutul ANCO a fost modificat la data de 
01.12.2011, in baza Procesului-verbal nr. 1 al Adunarii generale a ANCO, modificarile 
fiind inregistrate de Ministerul Justitiei la 27.12.2011. 

Ulterior, la data de 19.06.2015, in cadrul Adundrii generale a ANCO a fost 
aprobatd redactia noud a Statutului ANCO, inregistrata la Ministerul Justitiei la data de 
09.07.2015. 

Mentionam ca activitatea ANCO anterior a fost supusa controlului general anual in 
2011, pentru perioada 01.10.2010 — 31.10.2011, conform Actului de control nr. 4 din 
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26.12.2011 al Comisiei de control a activitatii organizatiilor de gestiune colectiva a 
drepturilor patrimoniale de autor i/sau conexe din cadrul AGEPI. 

IV. Verificarea prealabila 
In corespundere cu prevederile art. 51, alin. (2) din Legea nr. 139/2010, precum si 

pct. 20 din Instructiunea 169/2016, Comisia de control a examinat respectarea obligatiei 
ANCO de a prezenta AGEPI documentele indispensabile pentru a verifica corespunderea 
activitatii organizatiei cu prevederile legale. 

Astfel, reiesind din cele mentionate anterior, au fost examinate urmatoarele acte 
ridicate de catre Comisia de control potrivit Proceselor-verbale nr. 1 din 19.09.2016, nr. 2 
din 10.10.2016, nr. 3 din 26.10.2016 §i nr. 4 din 31.10.2016, in baza carora, in 
conformitate cu prevederile pct. 35, lit. c) din Instructiunea nr. 169/2016, a fost intocmit 
Actul de control: 

1. Certificatul de inregistrare a organizatiei necomerciale ANCO; 
2. Statutul ANCO din 05.08.2004, cu modificarile ulterioare si Statutul din 

19.06.2015; 
3. Extrasul din Registrul de Stat al Organizatiilor Necomerciale; 
4. Procesele-verbale ale Consiliului ANCO nr. 1 din 04.11.2013, nr. 1 din 

14.03.2014, nr. 1/1 din 14.03.2014, nr. 1 din 22.09.2015; 
5. Procesele-verbale ale Adundrii Generale a ANCO nr. 1 din 18.03.2014, nr. 1 

din 19.06.2015, nr. 1 din 25.01.2016; 
6. Regulamentul de uz intern al ANCO; 
7. Informatia privind litigiile judiciare ale ANCO; 
8. Lista licentelor eliberate in anul 2015 de care ANCO prin intermediul IP 

Centrul de Licentiere §i Administrare a Drepturilor (CLAD), precum si 
licentele eliberate de catre ANCO §i Oficiul Republican al Dreptului de Autor 
(ORDA) prin intermediul CLAD; 

9. Contractele de licenta neexclusiva eliberate de ANCO; 
10. Lista licentelor CLAD reziliate in anul 2015; 
11. Lista titularilor de drepturi ai ANCO (2009, 2013, 2014); 
12. Raportul privind activitatea ANCO in anii 2012-2015, cu anexe; 
13. Raportul ANCO privind sumele colectate si repartizate in anul 2015; 
14. Raportul ANCO privind distribuirea remuneratiei pentru fiecare titular in parte 

(prin intermediul Programului Media Forest 2015); 
15. Raportul ANCO privind remuneratia colectata, distribuita §i achitata pentru 

perioada 2012-2015; 
16. Remuneratiile repartizate §i achitate pentru anul 2015; 
17. Rapoartele fmanciare pentru anii 2012, 2013, 2014; 
18. Situatiile financiare pentru anul 2015; 
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19. Balantele de verific are ianuarie-octombrie-noiembrie-decembrie 2015; 
octombrie-decembrie 2014, iulie-septembrie 2014, aprilie-iunie 2014, 
ianuarie-martie 2014; 

20. Repertoriul ANCO (pe suport CD); 
21. Raspunsul ANCO cu numar de iesire 60 din 26.10.2016 privind activitatea 

organelor de conducere; 
22. Hotararea Adundrii Fondatorilor IP CLAD din 12.02.2015; 
23. Darile de seams ale Cenzorului ANCO pentru anii 2012, 2013, 2014, 2015; 
24. Lista persoanelor din cadrul CLAD responsabile de colectarea remuneratiei in 

2015; 
25. Contractele privind transmiterea catre ANCO a drepturilor patrimoniale in 

gestiune colectiva. 

V. Efectuarea controlului propriu-zis 
Obiectivele controlului, aprobate prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 

180 din 09.09.2016, sunt urmatoarele: 
1. Verificarea respectarii legislatiei in activitatea organelor de conducere si control 

ale organizatiei de gestiune colectiva. 
2. Verificarea contractelor de gestiune si a repertoriului gestionat. 
3. Verificarea respectaxii obligatiilor de transparenta. 
4. Verificarea activitatii de colectare, repartizare si plata a remuneratiei de autor. 
5. Verificarea cheltuielilor efective aferente gestionarii dreptului de autor si a 

drepturilor conexe. 
Conform prevederilor pct. 7.1 din Statutul ANCO din 05.08.2004, organele de 

conducere si control ale ANCO au fost: 
a) Adunarea generala a membrilor Asociatiei (denumita Adunarea Generala 

conform noului Statut din 19.06.2015); 
b) Consiliul Asociatiei (denumit Consiliul conform noului Statut din 

19.06.2015); 
c) Presedintele Asociatiei (denumit .yi Conduceitor conform noului Statut din 

19.06.2015); 
d) Directorul general al Asociatiei (denumit Directorul conform noului Statut 

din 19.06.2015); 
e) Revizorul Asociatiei (denumit si Cenzorul conform noului Statut din 

19.06.2015). 

Adunarea generala a membrilor Asociatiei, ping la aprobarea Statutului din 
19.06.2015, constituia organul suprem de conducere, investit cu dreptul de a adopta 
hotarari in toate chestiunile ce tin de activitatea Asociatiei. Aceasta se convoca si era 
prezidata de Presedintele Asociatiei cel putin o data in cinci ani. 
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Conform pct. 7.8 din Statut, hotararile Adunarii generale erau adoptate de 
majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti, prin vot deschis. 

In noua redactie a Statutului au fost introduse prevederi cu referire la atributiile 
Adunarii generale, convocarea sedintei Adunarii generale, inclusiv a celei extraordinare, 
modalitatea de vot a deciziilor etc. 

In cadrul controlului, au fost prezentate urmatoarele acte referitoare la activitatea 
Adundrii generale a membrilor Asociatiei: 

Procesul-verbal nr. 1 al Adunarii generale a ANCO din 18.03.2014, in cadrul 
careia a fost aprobata demisia revizorului, au fost alesi membrii Consiliului ANCO §i 
Revizorul/cenzorul organizatiei. 

Procesul-verbal nr. 1 al Adunarii generale a ANCO din 19.06.2015, in cadrul 
careia a fost aprobat Statutul ANCO in redactie noua, au fost aprobate cereri de demisie a 
unor membri ai Consiliului ANCO, au fost ale§i unii membri ai Consiliului, directorul §i 
pmedintele ANCO; 

Consiliul Asociatiei, ca organ permanent de conducere al Asociatiei, in 
conformitate cu prevederile Statutului ANCO din 05.08.2004, era compus din cel mult 7 
persoane-membre ale Asociatiei, alese din rindul membrilor Asociatiei de catre Adunarea 
generala pe un termen de 5 ani. Sedinta Consiliului avea loc cel putin o data in 12 luni, 
find deliberative dace la aceasta participau cel putin 2/3 din membrii Consiliului. 

Statutul din 19.06.2015 contine prevederi suplimentare privind modalitatea de 
aprobare a deciziilor, calitatea de membru al Consiliului, constituirea grupurilor de lucru 
etc. 

In cadrul controlului, au fost prezentate urmatoarele acte referitoare la activitatea 
Consiliului: 

Procesul-verbal nr. 1 al Consiliului ANCO din 04.11.2013, conform caruia a fost 
luata decizia privind primirea §i excluderea unor membri in/din asociatie. 

Procesul-verbal nr. 1 al sedintei Consiliului ANCO din 14.03.2014, conform 
caruia s-a hotarat fondarea IP "Centrul de Licentiere §i Administrare a Drepturilor" 
(CLAD) §i alegerea reprezentantilor ANCO in componenta fondatorilor CLAD. 

Procesul-verbal nr. 1/1 al Consiliului ANCO din 14.03.2014, conform caruia au 
fost stabilite conditiile §i obligatiunile financiare dintre CLAD §i ANCO. 

Procesul-verbal nr. 1 al Consiliului ANCO din 22.09.2015, conform caruia a fost 
stabilit comisionul de administrare pentru colectarea remuneratiei titularilor de drepturi in 
cuantum de 40%. 

Neconformitati: 
- conform mentiunii din Procesul-verbal nr. 1/1 al Consiliului din 14.03.2014, 

ANCO "detine dreptul de colectare a remuneratiei, inclusiv pentru titularii de drepturi 
care cad sub incidenta licentei extinse pentru anul 2015". Acest drept al ANCO a fost 
stabilit prin Decizia AGEPI nr. 7/258 din 31.01.2015, astfel, mentiunea de mai sus nu 
putea fi inclusa in Procesul-verbal nr. 1/1  din 14.03.2014, nefiind cunoscuta la acea data; 
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- contrar prevederilor pct. 7.13 din Statutul ANCO din 05.08.2004, in anul 2012 
nu a avut loc sedinta Consiliului. 

Presedintele Asociatiei exercita functia de conducere generals a Asociatiei, este 
ales de Adunarea generals din rindul membrilor Asociatiei, pe un termen de 5 ani. 

Directorul general al Asociatiei constituie organul executiv unipersonal al 
Asociatiei, ales de Adunarea generals din rindul membrilor Asociatiei, pe un termen de 5 
ani, cu posibilitatea de eliberare din functie inainte de tennen in baza cererii depuse. 

Odata cu aprobarea noului Statut al ANCO din 19.06.2015, s-a stabilit ca 
Directorul este ales pe perioada nedeterminata de care Consiliul ANCO. 

In cadrul controlului, Comisiei de control a fost prezentat Regulamentul de uz 
intern al ANCO, aprobat de catre Director, in temeiul atributiei prevazute de pct 7 din 
Statut. 

Totodatd, a fost prezentat §i Raportul privind activitatea ANCO in anii 2012-2015, 
semnat de Directorul ANCO §i adresat Consiliului. 

Revizorul, conform Statutului ANCO din 05.08.2004, era organul permanent de 
control si revizie al Asociatiei, numit in functie de Adunarea generald, pe un termen de 5 
ani. Acesta nu putea fi membru al vreunui organ al Asociatiei, se subordona Adunkii 
generale si elabora dki de seams anuale cu privire la activitatea ANCO. 

Odata cu aprobarea Statutului ANCO in redactie noud la 19.06.2015, Revizorul a 
fost redenumit in Cenzor, find stabilit ca acesta nu poate face parte din membrii 
Consiliului ANCO, darile de seams anuale find prezentate Consiliului si Adunarii 
generale. 

Comisiei de control au fost prezentate Dkile de seams ale Cenzorului ANCO 
pentru anii 2012, 2013, 2014, 2015. 

Neconfo rmitati: 
- conform pct. 7.23 din Statutul ANCO din 05.08.2004, darea de seams anuald a 

revizorului trebuie sa fie transmisa PreFdintelui si Consiliului ANCO nu mai tirziu de o 
lurid dupd sfirOtul anului fmanciar de referinta. Cu toate acestea, darea de seams a 
Cenzorului pentru anul 2012 este dated cu 01.02.2016, pentru anul 2013 — cu 
08.02.2016, pentru anul 2014 — cu 15.02.2016, astfel fiind incalcata obligatia revizorului 
de a intocmi anual darea de seams. 

- potrivit concluziei cenzorului din Dkile de seams pentru anii 2012-2015, acesta 
"aproba Raportul fmanciar al ANCO §i it prezinta organelor de conducere ale 
organizatier. Cu toate acestea, atat conform prevederilor Statutului ANCO din 
05.08.2004, cat §i conform celui din 19.06.2015, revizorul/cenzorul elaboreaza dari de 
seams si nu rapoarte financiare, care potrivit Statutului din 19.06.2015, se elaboreaza de 
care Consiliu. 
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Pagina web 
Conform pct. 3.1.1 si 3.1.2 din Statutul ANCO din 05.08.2004, ANCO era in drept 

sa difuzeze liber informatia despre activitatea sa si sa fondeze mijloace de informare in 
masa proprii. 

De asemenea, conform pct. 2 din Statutul ANCO din 19.06.2015, principiul 
transparentei este unul dintre principiile in baza caruia organizatia Isi destasoara 
activitatea, precum si accesul membrilor ANCO la orice informatie ce tine de activitatea 
ANCO. 

Mentionam ca Comisia de control, in Actul de control nr. 4 din 26.12.2011„ a 
recomandat ANCO sa creeze o pagina web a organizatiei, tinand cont de faptul Ca aceasta 
constituie o modalitate eficienta de asigurare a schimbului de informatii intre organizatii 
de gestiune colectiva, utilizatori, institutii/autoritati si titularii de drepturi. 

La etapa redactarii prezentului Act, Comisia de control a constatat existenta 
paginii web a ANCO — www.copyriQht.md, care insa nu este definitivata si contine doar 
inforniatii generale despre activitatea organizatiei: lista membrilor, organele de 
conducere ale organizatiei, tarifele stabilite pentru utilizatorii obiectelor/operelor 
dreptului de autor si/sau conexe etc. 

Titularii de drepturi ai ANCO 
In corespundere cu informatia prezentata Comisiei de control de catre ANCO in 

perioada efectuarii controlului, in anul 2009, 51 de titulari de drepturi au incredintat 
ANCO gestiunea drepturilor sale. Ulterior, in anul 2013, lista a fost completata cu Inca 11 
titulari, iar in anul 2014 — cu 8 titulari. Astfel, conform datelor din "Raportul privind 
activitatea ANCO in anii 2012-2015", semnat de directorul ANCO, la 31.12.2015, 
ANCO reprezenta drepturile a 70 de titulari, organizatia avand Incheiate cu acestia 96 de 
contracte, dintre care 17 pentru drepturile de autor si 79 pentru drepturile conexe (66 
pentru interpreti si 13 pentru producatori de fonograme). 

Totodata, conform Raportului mentionat, in perioada 2012-2015, ANCO a incheiat 
2 contracte de reprezentare reciproca a intereselor cu 2 organizatii similare din strainatate 
— VOIS (Rusia) si CREDIDAM (Romania), acesta din unna find reziliat in anul 2015. 

De asemenea, ANCO a incheiat contracte de reprezentare a drepturilor cu 12 
edituri muzicale (Sony Music Entertainment, EMI Music Publishing, Can records, 
Trimedial, Poli Disc Studio, Uniunea Producatorilor de Fonograme si Videograme, 
Agentia Editorial-Muzicala S.RL., Acces Music S.R.L., Autorpost S.R.L., Fabrica de 
Hituri S.RL., Video Content S.R.L., Music Master S.R.L.), astfel incat ANCO 
reprezinta: 

- 96 de titulari de drepturi din RM; 
- 3 societati (edituri) de titulari de drepturi din strainatate; 
- 5 producatori de fonograme din RM; 
- 5 edituri muzicale din RM. 
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Comisia de control. in perioada efectuarii controlului, a verificat aleatoriu, la 
sediul ANCO, cateva contracte privind transmiterea catre organizatie a drepturilor 
patrimoniale de autor pentru gestiune  pe principii colective de catre titularii de drepturi. 

Structura contractelor este similara, si contin: notiuni generale, obiectul 
contractului, obligatiile partilor, protectia drepturilor de autor, modul de achitare a 
remuneratiei, raspunderea partilor §i dispozitii finale. Fiecare contract are anexa, in care 
sunt indicate operele autorului ce sunt transmise ANCO in gestiune colectiva. 

Contractele de licenta 
Reie§ind din datele din Raportul privind activitatea ANCO in anii 2012-2015, 

semnat de directorul ANCO, in perioada 2012-2014, ANCO nu a eliberat utilizatorilor 
licente pentru valorificarea operelor sau a obiectelor drepturilor de autor 	conexe. 

In anul 2015, ANCO, prin intermediul CLAD a eliberat utilizatorilor — 704 
contracte de licenta, prezentand in acest sens §i o lista a licentelor eliberate, cu indicarea 
datei intocmirii, denumirii utilizatorului §i categoriei licentei. 

Comisia de control, la sediul ANCO, a examinat aleatoriu, cateva contracte de 
licenta eliberate de CLAD, ORDA §i ANCO pe parcursul anului 2015. Astfel, Comisia 
de concurs a stabilit ca contractele sunt incheiate intre CLAD, ORDA, ANCO pe de o 
parte §i beneficiarul licentei neexclusive, de pe alts parte, acestea continand clauze 
privind obligatiile partilor, conditiile financiare, tariful etc. Contractele sunt eliberate 
pentru un termen de 1 an, cu mentiunea ca termenul se prelunge§te tacit daca partile, in 
termen de 30 de zile inainte de expirarea termenului licentei, nu renegociaza tariful sau 
perioada de valabilitate a licentei. 

Tarifele remuneratiei dreptului de autor §i drepturilor conexe ale ANCO sunt 
aprobate conform Hotararii Adunarii Fondatorilor IP CLAD (ORDA §i ANCO) din 
12.02.2015 in dependenta de modul de valorificare a operelor §i obiectelor drepturilor 
conexe: comunicare publica — ambiental, comunicare publica — radio/TV, retransmitere 
prin cablu, interpretare publica (concerte). 

In anul 2015, de catre utilizatori au fost reziliate 9 contracte de licenta, principalul 
motiv al rezilierii acestora fiind Incetarea activitatii utilizatorilor. 

Repertoriul ANCO 
In conformitate cu Raportul privind activitatea ANCO in anii 2012-2015, semnat 

de directorul ANCO, repertoriul organizatiei este format din repertoriul autohton, 
declarat de catre titularii de drepturi in momentul incheierii contractului cu ANCO, §i cel 
strain, transmis in gestiune in baza contractelor de reprezentare/colaborare cu 
organizatiile similare din strainatate. Repertoriul fiecarui titular se actualizeaza 
trimestrial. 

Declararea operelor de catre titulari se face in scris, neexistand un mecanism de 
declarare electronics a operelor. 



Dupa declararea operelor de catre fiecare titular, acestea sunt procesate si 
sistematizate intr-un Registru electronic comun al operelor din repertoriul ANCO (in 
format Excel), fare atribuirea si implementarea codificarii pentru operele gestionate. 

Repertoriul gestionat de ANCO poate fi verificat, la cerere, de catre utilizatori si 
titulari de drepturi, la sediul organizatiei, iar repertoriul strain, transmis in gestiunea 
ANCO, poate fi vizualizat prin intermediul paginilor web ale societatilor straine cu care 
ANCO are incheiate contracte. 

Actiuni judiciare 
Potrivit infonnatiei "Litigiile AO Asociatia Nationale Copyright (ANCO) in 

perioada 2014-2015", ANCO a fost implicate, in anii 2014-2015, in 22 de actiuni civile si 
de contencios administrativ. 

Analizand dosarele aflate in litigiu, mentionam ca din cele 22 actiuni in care a fost 
implicate ANCO, 12 dintre ele sunt in procedura de contencios administrativ, avand ca 
obiect contestarea deciziilor AGEPI/Comisiei de Avizare, in majoritatea cazurilor ANCO 
avand calitatea de intervenient accesoriu de partea paratului (AGEPI). 

Mentionam unele litigii cu implicarea ANCO: 
1) ANPCI impotriva AsDAC privind incasarea remuneratiei colectate in perioada 

01.01.2013 — 31.12.2013. ANCO a fost admisa in proces in calitate de intervenient 
principal, prin Decizia Curtii de Apel Chisinau din 08.10.2015; 

2) ANCO impotriva AGEPI si ANPCI privind obligarea ANPCI s'a achite 
remuneratia pentru perioada 01.08.2012 — 01.04.2013; 

3) ANPCI impotriva AGEPI privind anularea Deciziei AGEPI nr.7/258 din 
31.01.2015. 

Activitatea de colectare a remuneratiei 
Conform Raportului privind activitatea ANCO in anii 2012-2015 in perioada de 

referinta incasarile au constituit 2764121,93 lei, aceeasi sums fiind indicate si la capitolul 
"Remuneratia contractata" din tabelul anexat la Raport. 

Totodata, pe parcursul anilor 2012-2015, conform Raportului ANCO privind 
remuneratia colectata, distribuita si achitata, organizatia a inregistrat incasari in sums de 
896 132,71 lei (in anul 2013 - 232 972,01 lei si in anul 2015 - 663 160,70 lei). 

Astfel, potrivit datelor prezentate, in anul 2012 si 2014 de catre ANCO nu a fost 
incasata remuneratia de autor, iar in 2015, conform Raportului ANCO privind sumele 
colectate si repartizate (anul 2015), a fost incasata remuneratia de autor in cuantum de 
663 160,70 lei, din care 524 000,00 lei au fost transferati de catre CLAD. 

Neconformitati: 
- sumele indicate in Rapoartele mentionate mai sus nu coincid. Totodata, in 

Raportul privind activitatea ANCO in anii 2012-2015 si anexa acestuia, se confunda 
"remuneratia contractata", care reprezinta totalitatea sumelor stipulate in contractele de 
licenta incheiate de ANCO cu utilizatorii, acestea urmand a fi achitate ulterior, cu 
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"remuneratia incasata". care reprezinta sumele "de facto" transferate la contul ANCO in 
confonnitate cu contractele de licenta eliberate. 

Activitatea de repartizare si plata a remuneratiei 
In cadrul controlului. de catre reprezentantii ANCO a fost prezentat Programul de 

distribuire (repartizare) a remuneratiei pentru drepturile de autor si conexe, care 
functioneaza in baza informatiei obtinute de la Media Forest - sistem unic care 
monitorizeaza canalele media (radio, TV din RM), find elaborat in 1C Contabilitate. 

Programul are la baza Registre ale organizatiilor de gestiune colectiva, ce contin 
titularii de drepturi (autori muzica/text, interpreti etc.) si operelor acestora. Pentru 
generarea rapoartelor/fisierelor se selecteaza organizatia de gestiune colectiva necesara, 
se introduce suma ce se doreste a fi distribuita si se selecteaza infonnatia obtinuta de la 
de la Media Forest. Astfel, Programul compara piesele din raportul prezentat cu piesele 
continute in baza de date, dupd denumiri. In cazul in care un set de piese nu se regaseste 
in baza de date, se genereaza un raport cu lista acestora, ele urmand sa fie introduse in 
sistem. Astfel se asigura ca toate piesele difuzate sa fie continute in baza de date. Odata 
ce piesele au fost introduse se repeta procedura si se obtin rapoartele solicitate. 

Conform informatiei incluse in Raportul privind activitatea ANCO in anii 2012-
2015 a fost repartizata suma de 896 132,71 lei, aceeasi suma find si achitata titularilor de 
drepturi. 

In Raportul privind remuneratia colectata, distribuita si achitata pentru perioada 
2012-2015, sunt indicate alte sume: 1 822 018,57 lei — suma distribuita; 360 823,73 lei —
suma achitata. Totodata, conform Raportului, la sffirsitul anului 2015 suma de 
1 467 205,87 lei constituia remuneratia nerepartizata. 

Mentionam ca, in anul 2013, din remuneratia de autor incasata (232 972,01 lei) s-a 
distribuit remuneratie in suma de 163 080,41 lei. Cu toate acestea, in anul 2013 nu a fost 
achitata remuneratia de autor titularilor de drepturi ai ANCO. 

Totodata, conform Raportului "Remuneratii repartizata si achitata pt anul 2015" in 
urma repartizarii remuneratiei in suma de 1 558 938,16 lei, au fost efectuate plati catre 
titularii de drepturi in cuantum de 260 823,73 lei. 

Neconformitati: 
- conform prevederilor art. 49, alM. (3), lit. b) din Legea nr. 139/2010, organizatia 

de gestiune colectiva are obligatia sa repartizeze, dupd deducerea cheltuielilor efective 
pentru gestionarea drepturilor, remuneratia acumulata si  sa efectueze plati regulate, 
proportional cu valorificarea reala a operelor si/sau a obiectelor drepturilor conexe. 
Astfel, ANCO, nu a efectuat plata remuneratiei acumulate de la utilizatori in anul 2013, 
deli a incasat remuneratie de autor in perioada data. 
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Cheltuielile aferente gestionarii drepturilor 
Conform "Raportului privind activitatea ANCO in anii 2012-2015", comisionul de 

administrare in 2015 este de 40% - 956 795,69 lei si 10 % 15 416,07 lei, iar in 2013 de 30 
%, constituind 69 891,60 lei. 

Totodata, vom mentiona ca conform -Raportului privind activitatea ANCO in anii 
2012-2015", cheltuielile in cuantum de 1 042 962,08 lei, suportate in perioada 2012 —
2015, sunt identice cu sumele din comisioanele de administrare retinute din remuneratia 
contractata. 

Neconformitati: 
- conform datelor prezentate, in perioada supusa controlului comisionul s-a retinut 

din suma remuneratiei contractate, adica din suma care pe viitor urmeaza sa fie 
transferata in contul ANCO. Astfel, s-au incalcat prevederile cap. 9 din Statutul ANCO 
din 19.06.2015, care prevede faptul ca patrimoniul asociatiei se formeaza din comisionul 
pentru administrarea drepturilor retinut din remuneratia achitata titularilor de drepturi, 
inclusiv celor de peste hotare, precum si prevederile art. 49, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 
139/2010, conform carora organizatia are dreptul sa retina* din remuneratia acumulata 
cheltuielile efective aferente gestionarii drepturilor. 

Urmare a analizei si generalizarii informatiei prezentate de ANCO pe parcursul 
efectuarii controlului, Comisia de control propune ANCO examinarea prezentului Act 
de control in regim prioritar in cadrul celei mai apropiate sedinte a Consiliului, in scopul 
intreprinderii masurilor de inlaturare a neconformitatilor depistate si de evitare a acestora 
pe viitor, precum si implementarea urmatoarelor recomandari, cu informarea 
ulterioara a Comisiei de control despre actiunile inteprinse in acest sens: 

Cu referire la Statutul ANCO: 
modificarea sediului organizatiei, intrucat, conform Raportului privind activitatea 
ANCO in anii 2012-2015, prezentat AGEPI in cadrul efectuarii controlului, sediul 
ANCO a fost indicat drept str. Banulescu Bodoni nr. 45, bir. 310, acesta fiind si 
locul desfasurarii activitatii organizatiei, tinerii corespondentei etc.; 
modificarea prevederii cu privire la desfasurarea Adunarii Generale cu includerea 
mentiunii referitoare la desrasurarea sedintelor anual, intrucat convocarea acesteia 
o data la 5 ani, nu corespunde obligatiilor necesare a fi exercitate in mod 
permanent de catre Adunare, in calitate de organ suprem de conducere al ANCO; 
stabilirea expresa a atributiilor organelor de control ale ANCO responsabile de 
elaborarea/intocmirea/semnarea Rapoartelor privind activitatea organizatiei; 

Cu referire la activitatea organelor de conducere si control ale ANCO: 
intocmirea anuala a Raportului Cenzorului, care sä contina o analiza a activitatii 
economico-financiare a organizatiei, cu constatari, probleme identificate si/sau 
recomandari inaintate, precum si respectarea procedurii de transmistere a 
Raportului catre Presedintele si Consiliul ANCO; 
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intocmirea si prezentarea anuala a Raportului privind activitatea ANCO de catre 
Consiliu, inclusiv cu aplicarea prevederilor din Capitolul 5 din Statutul ANCO, 
conform carora Consiliul prezinta rapoarte Adundrii Generale privind activitatea 
Asociatiei; 

Cu referire la pagina web: 
- actualizarea/publicarea informatiilor detaliate privind activitatea desfasurata de 

organizatie. 

Fata de cele expuse de catre Comisia de control in prezentul Act de control, 
reprezentantii ANCO pot face observatii, pe care le vor depune la AGEPI, pana la data 
de 19.12.2016, ora 12:00, cu anexarea tuturor actelor/documentelor/informatiilor 
necesare pentru justificarea acestora, dupd caz. 

Membrii Comisiei de control: 
1. Lilia VERMEIUC 
2. Tatiana CERTAN 
3. Adela MIHAI 
4. Nicolae DIMOV 
5. Patricia BONDARESCO 
6. Jana TURCAN 
7. Victoria PLE$CA (concedru n e 7 s 1 

8. Eugeniu RUSU 	.v.Z. ....„,„—......,4raifr-r  
9. Lilia GRIBINCEA 	Kini 
10. Dina ANTOCI 41,1 ..drig 
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