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Dat fiind că un act de control presupune reflectarea unei situaţii de fapt, semnarea acestuia, de către 
cel vizat în acest act, ar semnifica că acesta confirmă ceea ce s-a consemnat/ relatat în respectivul act. 

Deoarece, examinînd actul de control nr. 3 remis AsDAC la 26.12.2011, s-a constatat că acesta 
conţine unele inexactităţi şi informaţii neconforme realităţii, respectiv (probabil din această cauză) şi 
concluzii greşite, sperăm să înţelegeţi că AsDAC nu va putea semna respectivul act decât dacă acesta 
va fi revizuit de către AGEPI în sensul reflectării situaţiei de fapt (acolo unde n-a fost ilustrată 
corect) şi că, la aprecierea conformării de către AsDAC prevederilor legale, Statutului AsDAC şi 
recomandărilor AGEPI, s-a ţinut cont de conţinutul exact al acestora. 

In această ordine de idei, sunt de remarcat următoarele obiecţii vizavi de conţinutul actului de control 
nr. 3 al AGEPI: ' 

I. Cu referire la capitolul Documentare. 
Din moment ce actul de control nr. 1 perfectat ca urmare a controlului efectuat de AGEPI în perioada 
12-26 octombrie 2010, nu indică vreun termen de implementare a recomandărilor pe care le conţine, 
prezumîndu-se că raportul pe marginea acestora trebuia prezentat fie la cererea AGEPI, fie la 
expirarea termenului pentru care a fost avizată AsDAC, considerăm că este utilizată neîntemeiat 
expresia "însă până la momentul începerii controlului AsDAC nu a prezentat nici o informaţie 
privind implementarea acestora sau a măsurlor întreprinse pentru implementarea lor''' cu tentă să 
sugereze că AsDAC ar fi ignorat acele recomandări (ceea ce nu este adevărat). 

II. Cu referire la capitolul Verificare prealabilă. 
Din penultimul aliniat solicităm excluderea, după cuvântul "repertoriul" a termenului "actualizat", 
fiindcă prin folosirea acestuia (într-un context cu tentă negativă) se insinuează că acesta n-ar fi actualizat 
(explicaţii detaliate la acest subiect, a vedea la pct. VIII întitulat Cu privire la capitolul Repertoriul actualizat). 

Totodată, rugăm ca la ultimul aliniat să fie concretizate atât actele care trebuiau aduse în concordanţă 
cu cerinţele stabilite, cât şi care erau acele cerinţe stabilite (stabilite de cine sau de care act normativ?) ? 

De asemenea, dat fiind că la alin.(5) al art. 51 al Legii nr. 139/2010 este stabilit că, cităm: " (5) Dacă 
în urma controlului se constată că organizaţia de gestiune colectivă nu mai îndeplineşte condiţiile ori 
nu activează în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative relevante, A GEPI 
atenţionează organizaţia în privinţa neregulilor constatate, acordîndu-i un termen rezonabil pentru a 
aduce activitatea sa în concordanţă cu legislaţia în vigoare1", rugăm să ne indicaţi care altă normă din 
această lege sau alt act normativ a servit drept temei de a stipula în Instrucţiunea, la care face referire 
AGEPI, dreptul acesteia din urmă de a emite ordine (de atenţionare a OGC-lor) şi în privinţa altor 
aspecte (ne referim aici la expresia utilizată de AGEPI "sau în situatiaUn careim-tr»~f^&Lpubiicote pe site-ul 0GC") 
decât cele indicate în prevederea precitată. I г — S - £ I 
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III. Cu referire la indicaţiile formulate de AGEPI în diferite capitole ale actului său de control cu 
referire la măsurile pe care ar trebui AsDAC să le întreprindă în legătură cu unele evenimente 
viitoare (că ar trebui să elaboreze proiecte care să implementeze modificările preconizate la Lege etc.). Din moment ce 
controlul AGEPI vizează o situaţie prezentă şi, mai ales, că AsDAC, ca şi alte organizaţii de gestiune 
colectivă, (OGC-uri) nu este de acord cu multe din modificările la Lege pe care le preconizează AGEPI, 
insistăm ca orice referiri la evenimentele viitoare (modificare a Legii, adoptare a Regulamentului de activitatte a 
OGC-lor etc.) şi indicaţiile aferente acestora să fie excluse din acest act de control. Căci nu putem să 
interpretăm acest lucru decât ca încercare de a ni se impune indirect poziţia utilizatorilor (căci preconizatele 
modificări la Lege atestă tocmai o reflectare a doleanţelor acestora şi nu ale titularilor de drepturi). 

IV. Cu referire la capitolul Hotărârile Conferinţei. 
A se exclude ultima expresie ("In acest context ...sau alţi titulari de drepturi"), dat fiind că această 
recomandare se conţine în actul de control nr.l, iar AsDAC în raportul său (cu privire la recomandările 
conţinute în acest act al AGEPT) a confirmat că va ţine cont de aceasta când va fi cazul, adică când va avea 
loc Conferinţa în condiţiile prevăzute de Statut. 

V. Cu referire la capitolul Hotărârile şi procesele verbale ale şedinţelor Consiliului. 
(1) In primul aliniat al acestui capitol se menţionează că a fost verificat regulamentul de funcţionare şi 
deoarece Consiliul constituie subiectul acestui aliniat, cei care nu cunosc, ar putea trage concluzia că 
este vorba de regulamentul de funcţionare a Consiliului, regulament care de fapt nu există ! 

(2) Din aliniatul opt al acestui capitol al actului de control solicităm excluderea termenului "unele " (de 
după expresia "au fost prezentate "), dat fiind că poate fi interpretat că alte hotărâri judecătoreşti n-ar 
recunoaşte dreptul AsDAC de a stabili tarife; 

(3) Din aliniatul nouă solicităm excluderea expresiei "De precizat că aîîi stabilirea cuantumului 
comisionului reţinut, cât şi majorarea tarifelor remuneraţiei de autor nu conţine argumentarea 
respectiva sau careva calcule în baza cărora să fî fost stabilită majorarea" fiindcă acest lucru este deja 
menţionat în actul de control nr.l al AGEPI (a se vedea în acest sens pct. 7 al acestuia) care se referă la aceleaşi 
reglementări; 

(4) Considerăm raţională excluderea din acest capitol şi a menţiunilor AGEPI referitoare la confuzia 
creată de existenţa a două procese verbale pentru aceleaşi şedinţe ale Consiliului, situaţie care are o 
explicaţie simplă: la taparea proceselor verbale secretarul a omis modul de numerotare obişnuit de 
AsDAC şi anume că primul număr semnifica numărul de şedinţă a Consiliului de după o adunare 
generală a organizaţiei (Conferinţă), iar al doilea număr de peste fracţie - numărul şedinţei Consiliului din 
anul curent (calendaristic). Acest lucru s-a constatat în timp ce se verificau ciornele proceselor verbale 
pentru a găsi când a fost ales preşedintele Comisiei Relaţii Internaţionale fiindcă nu găseam această 
informaţie în cele tapate, astfel că s-au făcut corectările corespunzătoare, respectiv s-au remis 
preşedintelui şi secretarului pentru a le semna corectate; 

Explicaţia cu privire la lipsa a trei semnături în procesul verbal cu privire la alegerea preşedintelui, deşi 
pentru alegerea acestuia s-a votat în unanimitate, este că: în varianta iniţială, acesta (procesul verbal) a 
fost semnat doar de preşedintele ales (al acelei şedinţe) şi secretar, dar Ministerul Justiţiei, Ia cererea 
AsDAC de a confirma consemnarea în Registrul de Stat a preşedintelui AsDAC, a solicitat ca acesta să, 
fie semnat de toţi membrii Consiliului. Deoarece acest lucru s-a întâmplat peste câteva luni de după 
Conferinţă, existînd ceva neînţelegeri între unii membri ai Consiliului, trei din ei au refuzat să semneze 
acest proces verbal fără vreo motivaţie (probabil nici nu l-au citit căci altfel într-adevăr este de neînţeles din moment 
ce au votat pentru candidatura dlui Chiriac la funcţia de preşedinte); 

(5) Deşi nu s-a consemnat nici într-un proces verbal, chiar la prima şedinţă a Consiliului la care s-a pus 
problema reprezentării prin procură, s-a clarificat pe loc că calitatea de membru al Consiliului este 
nominală în sensul că este exclusă reprezentarea prin procură acesta (membrul Consiliului) putând fi 
subrogat numai, în condiţiile prevăzute de Statut, de un membru supleant ales la Conferinţă. Dat fiind că 
în pct. 2 al ordinii de zi era examinarea unei cereri a Comisiei de cenzori, Consiliul a permis participarea 
dlui Bădicu la şedinţa din 21 octombrie 2010 numai în calitate de membru al Comisiei de cenzori; 
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(6) Dat fiind explicaţiile date în aceste două aliniate de mai sus, credem că nici detaliile la care s-au dat 
aceste explicaţii n-ar trebui să figureze în actul de control al AGEPI, ca de altfel şi expresiile de la 
paginile 6 şi 7 ale actului de control [ "Necesită explicaţii dacă este de competenţa este 
atribuţia Directorului general (pct. 4.4.2, Ut. d)" ] care denotă că AGEPI a înţeles eronat precum că 
Consiliul AsDAC şi-ar fi atribuit competenţa de a admite noi membri ai AsDAC. Trebuie de concretizat 
că această întrebare a fost doar pusă şi discutată, dar nu s-a hotărât nimic în privinţa modificării modului 
de admitere a noilor membri, aceştia continuînd să fie admişi în conformitate cu prevederile Statutului. 
A se vedea în acest sens ultima expresie din pct. 2 al procesului verbal al şedinţei Consiliului din 16 
decembrie 2011, precum şi că toate contractele încheiate de AsDAC cu noii membri au fost semnate de 
directorul general al AsDAC de sine stătător şi nu în baza vreunei decizii în acest sens a Consiliului; 

(7) A se corecta la pagi. 7 al actului de control că procesul verbal nr. 8/2 este din 26, şi nu 25, mai 2011 ; 

(8) De asemenea, cu referire la cele expuse în ultimul aliniat de la aceeaşi pagină 7 al actului de control, 
ţinem să concretizăm că în procesele verbale perfectate nu se reuşeşte să se reflecte chiar toate detaliile 
discutate în cadrul şedinţelor, iar din contextul discuţiilor care se duceau (neconsemnate în procesul verbal) 
prin organe de stat cărora le-a fost prezentată darea de seamă a AsDAC se subînţelegeau autorităţile 
fiscale şi nicidecum alte autorităţi de stat; însuşi faptul că Directoratul trebuie să probeze cele spuse 
Consiliului prin documente concludente, dezminte concluzia AGEPI precum că A.Stroici şi-ar fi permis 
să inducă în eroare Consiliul precum că i-ar fi prezentat AGEPI vreo dare de seamă pentru anul 2010 (în 
continuare - DSa/2010). Totodată, trebuie de remarcat că dacă AGEPI are pretenţia de a fî obiectivă, 
trebuie să recunoască că AsDAC a prezentat AGEPI DSa/2010 în conformitate cu art. 51 al Legii nr. 
139/2010 din următoarele considerente: (1) acest art. 51 nu prevede un termen de prezentare a 
documentelor pe care le enumera; mai mult, din prevederea de la aliniatul 2 litera (f), cităm: "j) alte 
documente indispensabile pentru a verifica corespunderea activităţii organizaţiei cu prevederile 
prezentei legi şi ale altor acte normative", reiese că AsDAC trebuie să le prezinte AGEPI la cererea 
acesteia pentru verificarea corespunderii activităţii AsDAC cu prevederile legale ale RM. în acest 
context, de asemenea trebuie de remarcat că ar fi o eroare crasă ca AsDAC să nu ţină cont de autoritatea 
AGEPI, de aceea ţinem să Vă asigurăm că eventualele recepţionări cu întârziere de la AsDAC a 
informaţiilor solicitate au o singură firească explicaţie: tendinţa AsDAC de a asigura AGEPI cu 
informaţie corectă şi completă. Dat fiind cele expuse în acest aliniat şi lipsa de suport pentru afirmaţiile 
expuse de AGEPI în ultimul aliniat de la pagina 7, inclusiv în prelungire pe pagina 8, al actului de 

control {"In acelaşi context , fie sunt duşi în eroare membrii Consiliului"), solicităm 
excuderea şi a acestora din respectivul act de control. Aceeaşi solicitare avem şi în privinţa primului 
aliniat de la capitolul Verificare prealabilă, adică de a se exclude din act expresiile: "Reieşind din 
prevederile Legii stipulate în art. 51" şi a "In acest sens, am constatat că informaţia 
necesară conform legii"). 

(9) La fel, considerăm că trebuie exclus din actul de control şi aliniatul de dinaintea pct. 4 al actului de 
control ("Ca remarcă la PVprezentat, şi dacă s-a făcut cu informarea membrilor Consiliului") 
din motivul că corectura din PV nr.9/3 din 01.07.2011 la care face referire AGEPI (suma achitată biroului 
de avocaţi) coincide cu informaţia reflectată în rapoartele perfectate de Directorat şi Comisia de cenzori [ 
la şedinţă se prezentase informaţie eronată despre suma achitată biroului de avocaţi deoarece iniţial, la pregătirea informaţiei 
privind lucrul efectuat de biroul de avocaţi, această informaţie îi fusese prezentată dir.general de către contabilitatea AsDAC, 
care atribuise la alt articol - la sumele achitate pentru modificarea programului de contabilitate 1С - o parte din suma achitată 
biroului de avocaţi, lucru care a fost elucidat după ce acesta (directorul general al AsDAC) a contactat biroul respectiv de 
avocaţi ca să verifice ce sumă a recepţionat acesta de la AsDAC ]. A se vedea în acest sens, anexele la Raportul 
Comisiei de cenzori întitulate Devizul de cheltuieli ale AsDAC şi de surse pentru acoperirea acestor 
cheltuieli în anul 2010 şi Descifrarea altor articole privind surse de acoperire a cheltuielilor, respectiv 
— cheltuieli efectuate în anul 2010 (pt verificare imediată, prin prezenta, se remit repetat copiile acestora). 
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VI. Cu referire la cele expuse în capitolul Raportul Comisiei de cenzori şi anume: 

(1) Cu referire la aliniatele 4 (de pe pagina 8) şi ultimul (de pe pagina l i) ale acestuia, nu rugăm AGEPI 
altceva decât să fie consecventă şi să se expună clar asupra poziţiei sale (rugăm în acest sens să fie revizuite 
formulările utilizate): din moment ce afirmă (la pagina 11 al acestui act de control, precum şi în scrisoarea adresată 
AsDAC) că în conformitate cu Legea nr.139/2010 comisionul se reţine înainte de repartizare, atunci de ce 
consideră (la pagina 8 al actului de control) că ar fi contrară normelor legale utilizarea sumei pentru 
acoperirea cheltuielilor de gestiune datorită căreia raportul financiar al AsDAC indica un sold negativ? 
Şi asta în situaţia în care DSa/2010 a AsDAC conţine informaţia că la sfârşitul anului la contul AsDAC 
se găseau 2 189 mii lei — remuneraţie nedistribuită. Or, dacă s-ar fi aplicat cuantumul mediu al 
deducerilor de 25%, oare suma astfel obţinută nu ar fi acoperit suma care a fost utilizată pentru 
acoperirea cheltuielilor de care au fost nevoie pentru gestiunea drepturilor în anul 2010? 

(2) Cu referire la aliniatul trei de la sfârşitul acestui capitol (de la pagina li) trebuie de menţionat că 
deducerile din onorarii nu sunt tarife, astfel că şi rectificările propuse de AGEPI nu sunt aplicabile, de 
fapt corect fiind ca trimiterile să se facă la pct. 2.8 şi pct. 4.2.3.- litera (j) ale Statutului AsDAC. De 
asemenea, trebuie de remarcat că normele sus-indicate ale Statutului nu prevăd periodicitatea de 
revizuire a cuantumului deducerilor din onorarii. Din acest considerent nerevizuirea acestora în vreun an 
duce automat la aplicarea deducerilor stabilite pentru anul precedent. De aceea insistăm că este 
neîntemeiată interpretarea AGEPI precum că efectuarea deducerilor din onorarii în 2011 ar fi fost ilegală 
şi solicităm excluderea din actul de control (de la pagina 11) a expresiilor: "Prin urmare, pentru anul 2011 
era necesar că să fie aptobate tarife noi sau cel puţin să fie adoptată Hotărârea prin care să fie aplicate 
aceleaşi reţineri ca şi în 2010" şi "Ca urmare a celor menţionate, necesită a fi explicată situaţia creată, 
prin care pe parcursul anului 2011 au fost aplicate reţinerile din 2010 fără nici un temei legal". 

(3) Cu referire la penultimul aliniat din acest capitol, a se vedea' că s-a indicat greşit anul perfectării 
raportului Comisiei de cenzori care este 2011, şi nu 2010, precum şi că acest raport n-ar reflecta soldul 
negativ înregistrat la 31.12.2010. De fapt, raportul nominalizat reflectă acest lucru, a se vedea pentru 
confirmare pct. 4 (de Ia pagina 3) din capitolul IV al raportului Comisiei de cenzori. 

De asemenea, cu referire la penultimul aliniat din acest capitol, nu este clar ce se are în vedere prin 
următoarea afirmaţie, cităm: "Comisia de cenzori nu a reflectat în raport faptul că balanţa contabilă 
indica un sold negativ ceea ce reprezintă o problemă în cazul distribuirii". Faptul că nu a reflectat în 
raport acest sold reprezintă o problemă în cazul distribuirii! Sau că soldul negativ înregistrat la sfârşitul 
anului reprezintă o problemă în cazul distribuirii1? Şi eventual, cu referire la ambele versiuni, apare 
fireasca întrebare: prin ce în cazul distribuirii ar constitui o problemă ?! 

Alte semne de întrebare, dar de alt gen, apar şi cu referire la menţiunile din următorul aliniat (ultimul din 
acest capitol) precum că se consideră necesar şi oportun să se solicite suplimentar de la administraţia 
AsDAC informaţia privind implementarea recomandărilor Comisiei de cenzori, ca de fapt, nici în 
întrebările formulate în adresa AsDAC (pentru răspunsul cărora i-a acordat AsDAC 15, respectiv - 30, de zile) şi 
nici în concluzile expuse în final, să nu se facă acest lucru. 

Asemenea mod de abordare (formularea afirmaţiilor ambigue, abstracte, în repetate rânduri), pot să 
creieze unor terţe persoane orice impresii (inclusiv care să prejudicieze iremediabil reputaţia profesională a AsDAC) 
nu şi că întrebările ar fi formulate pentru a primi răspunsuri la ele. Insă, AsDAC, bazându-se pe 
asigurările de obiectivitate a AGEPI, speră la o reformulare laconică (fără repetări şi insunuări si fără abstracţii) 
de către aceasta a obiecţiilor sale vizavi de unele aspecte de activitate a AsDAC. 
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VII. Cu referire la capitolul Contracte. 

1. In aliniatul şase al acestui capitol (de la pagina 13) se remarcă următoarele: 

1.1. Sunt utilizate expresii de neînţeles, cităm: "De menţionat faptul că la unii utilizatori sunt acordate 
diferite tipuri de încasări nejustificate" şi "%-lepe ore difuzate"; 

1.2. Tot în acest aliniat, dându-se ca exemple "Sun Communications", "Cotidian", "Hartum TV", "Blue 
Star" se indică în mod greşit că acestea ar achita 5,6% din încasări, iar "NIT", "Videomag"SRL, "Mar 
Sor TV", "Promo şi Punctum" - 4,4% din încasări. 

Pentru confirmare, că tarifele plătite de utilizatorii nominalizaţi sunt altele, se anexează copiile licenţelor 
eliberate acestora din care se poate vedea că: 

1,06% din încasări constituie tariful stabilit spre plată de către "Sun Communications". De asemenea, se 
poate vedea că acest tarif a fost valabil numai pentru anul 2007 (a se vedea pct. 4.1. litera a'" al licenţei). 
Totodată, în dosarul "Sun Communications" se găsea corespondenţa acesteia cu AsDAC, din care se 
putea vedea că AsDAC a încercat să renegocieze tariful spre plată, dar fără rezultat (urmează anul acesta, 
dacă în continuare nu se ajunge la un acord pe cale amiabilă, să intenteze acţiune în judecată inclusiv pentru ultimii trei ani). 
Se anexează pentru confirmare scrisorile AsDAC cu nr. 1-05/1479 din 06.06.2008, cu nr. 1-07/472 din 
19.02.2010, cu nr. 1-7/597 din 30.04.2010 (plus calculul corespunzător care indică tariful spre plată calculat reieşiind 
din informaţia prezentată de Sun Communications) şi răspunsul Sun Communications CU ПГ. 01/147 din 
09.03.2010; 

1 800 lei a constituit remuneraţia trimestrială stabilită spre plată de către "Cotidian"; de altfel licenţa 
eliberată acestei companii a fost anulată în mai 2010 din considerentul cuantumului prea mic al 
remuneraţiei; se duc discuţii în privinţa prezentării de către aceasta a informaţiei veridice privind operele 
valorificate pentru a aprecia care ar putea fi tariful spre plată de către aceasta (eventual dacă prin aplicarea 
tarifului pe oră va rezulta într-o sumă dîsproporţiont de mare cu încasările acesteia din activitatea TV desfăşurată, se va 
examina posibilitatea stabilirii unui tarif raportat la încasările acesteia); pentru confirmare se anexează: copiile 
pretenţiilor nr. 1-07/017 din 19.05.2010 şi cu nr. 1-07/348 din 11.08.2011; 

300 lei constituie remuneraţia trimestrială stabilită spre plată de către "Hartum TV"(Taraclia); s-au 
întreprins măsuri de schimbare a acestui tarif şi încă suntem în proces de negocieri; pentru confirmare se 
mai anexează ultima corespondenţă şi rezultatele acesteia precum: pretenţia AsDAC nr. 1-07/340 din 
25.07.2011, răspunsul Hartum TV din 11.08.2011, copiile rapoartelor financiare prezentate de aceasta 
pentru anii 2008-2010, extrase(3) din programul de repartiţie a remuneraţiei din cablu care reflectă 
tariful care trebuie plătit de către aceasta, tarif calculat în temeiul dărilor de seamă privind posturile 
retransmise de aceasta în anii 2008-2010 prezentate AsDAC la 02.04.2009 şi 11.08.2011 ; 

600 lei a constituit remuneraţia trimestrială spre plată, stabilită în licenţa eliberată "Blue Star"(Bălţi), 
licenţă care a expirat la 31.12.2004; a se vedea în acest sens pct. 7.1 al licenţei respective; 

3,19% din încasări constituie tariful stabilit spre plată de către "NIT", tarif care a fost stabilit în baza 
informaţiei prezentată de "NIT" privind volumul de ore valorificate; pentru confirmare se anexează 
calculul corespunzător; de asemenea, pentru se vedea de câte eforturi este nevoie pentru a semna un 
contract, se anexează: scrisoarea AsDAC nr. 1-07/421 din 12.12.2011 (plus calculul remuneraţiei spre plată 
reieşind din dările de seamă prezentate de NIT privind operele valorificate), scrisoarea NIT nr. 154 din 16.12.2011, 
răspunsul AsDAC cu nr. 1 -07/435 din 16.12.2011 ; 

95 lei a constituit remuneraţia lunară spre plată de către SC"Videomag"SRL(satul Colibaşi), tarif stabilit 
conform informaţiei indicată de aceasta în cererea sa din 13.08.2008 (copia acesteia se anexează); conform 
DS prezentate ulterior de Videomag în care indica si suma încasărilor sale, tariful spre plată este cel 
arătat de programul de repartiţie (care calculează ţinînd cont de canalele retransmise de operatorul prin cablu şi dacă 
AsDAC avea, in respectiva perioadă de gestiune, contracte cu societăţi de autor din ţările de origine ale acestor canale) - se 
anxează spre confirmare: extrasul din programul de repartiţie (pe 2 pagini) şi copia scrisorii AsDAC din 
18.05.2010; 

Obiecţii Ia conţinutul actului de control al AGEPJ cu nr. 3 din 26.12.20]I 



.2110 lei constituie remuneraţia trimestrială stabilită spre plată de către "Mar Sor TV"; acest tarif a fost 
stabilit prin aplicarea 4,4% la încasările acesteia (4,4% x 143 841 lei/l 00%=circa 2 109,66 lei) confirmate prin 
următoarele acte prezentate AsDAC la eliberarea licenţei (copiile se anexează): raportul financiar 
pentru ir. 1-ПГ2010, nota explicativă la raportul financiar pentru tr. I-IU'2010, informaţie privind orele 
de emisie pe postul TV Sor TV Soroca; a fost aplicat acest tarif fiindcă nu poţi să-i ceri plata unei 
remuneraţii lunare de 29 700 lei (dacă am aplica tariful de 55 lei/pe oră stabilit de Guvem la numărul de ore de opere 
valorificate; 55 lei x 18 ore x 30 zile = 29 700 lei), atunci când încasările acesteia sunt 15 982 lei pe lună (= 
143 841 lei/9 luni); 

2 115 lei a constituit remuneraţia trimestrială spre plată stabilită în licenţa eliberată Promo şi Punctum, 
licenţă care nu mai este în vigoare din 16.10.2008 fiindcă acestei firme i-a fost iniţial suspendată (în 
2008), apoi retrasă (Ia 26.10.2009) de către CCA licenţa de emisie; se anexează pentru confirmare: 
scrisorile Promo si Punctum cu nr. 35-08 din 16.10.2008, cu nr. 39-08 din 23.12.2008, scrisoarea CCA 
nr. 98 din 04.03.2010. 

1.3. La fel, în acest aliniat 6, se indică precum că, cităm: "în fiecare contract cu beneficiarii ... este 
indicată suma procentuală din încasări, sau o taxă fixă pe care beneficiarul se obligă s-o achite în caz 
de neprezentare a rapoartelor". Această afirmaţie este contrazisă inclusiv prin cele expuse la pct.1.2 de 
mai sus, această categorie de licenţe ale AsDAC (de tip RTV/radio-televiziune) stipulînd diferite tipuri 
de tarife prevăzute de hotărârea guvernului nr. 641 din 12.07.2001 (cuantum procentual din încasări, 
tarif pentru o oră de emisie, tarif fix prin acord) şi în dependenţă de situaţia concretă a beneficiarului 
(încasări, volum de ore de emisie). 

1.4. De asemenea se afirmă, tot în acest aliniat, cităm: "De menţionat faptul că aceste sume sunt fixate 
(exagerate) fără a fi stipulat vreun calcul". Rugăm AGEPI să explice semnificaţia termenului 
"exagerate" precum şi să argumenteze temeinicia utilizării acestuia cu exemple concludente (facînd 
referire la cazuri, beneficiari concreţi) fie să-1 excludă din act. De asemenea, este de neînţeles de ce în 
licenţe ar trebui să fie stipulate careva calcule?! Dacă, de fapt, s"-a vrut să se spună că tarifele stabilite nu 
sunt argumentate prin Calcule (în formă de documente separate care să se anexeze la licenţe), trebuie de menţionat 
că asemenea Calcule au început să se perfecteze acum trei ani, de aceea licenţele perfectate mai înainte 
nu sunt însoţite de asemenea documente. 

1.5. Nici ultima expresie din acest aliniat nu este justificată, cel puţin trei argumente dovedesc acest 
lucru: 

(a) în primul rând, prin simplul fapt că nu se indică în comparaţie cu tarifele căror companii ar fi mai 
mici cele ale firmelor nominalizate în această expresie ("Jurnal de Chişinău" şi "Media Production"); 

(b) fiindcă se omite faptul că stabilirea tarifului depinde de aşa aspecte ca: activitatea desfăşurată, adică 
dacă este de radio sau de televiziune (care implică şi utilizarea operelor audiovizuale, care sunt mai costisitoare), 
dacă este vorba de o companie cu emisiuni proprii sau de una cu emisiuni retransmise sau dacă este 
vorba de emisiuni retransmise prin eter sau prin cablu, ceea ce înseamnă că este nevalidă pretenţia de a 
stipula în toate contractele condiţii alternative; în acest context este de notat, că licenţa eliberată 
SRL"Media Production" (care nu este companie de televiziune şi nu dispune de licenţa CCA) prevede plata 
remuneraţiei pentru reproducerea operelor în emisiuni şi nu pentru comunicarea publică a acestora, astfel 
considerăm că orice comparaţie a acesteia cu o companie de radio sau TV ar fi irelevantă; 

(c) "Jurnal de Chişinău", contrar celor afirmate în actul de control al AGEPI, pentru a-i putea fi 
perfectată licenţa, a prezentat AsDAC, la 16.12.2009 şi 20.01.2010, documentul Informaţia privind 
volumul de ore de emisie (Iniţial pe 2 pagini, apoi pe una) — a se vedea pentru confirmare extrasul din poşta 
electronică a AsDAC (e-mail-ul recepţionat de la Jurnal de Chişinău la 16.12.2009), precum şi copiile 
documentelor nominalizate Informaţie privind volumul de ore .... 

2. Cu referire la expresia de la aliniatul 9 (ultimul) din capitolul Contracte. Dat fiind că norma, la care 
face referire AGEPI în aliniatele 7 şi 8 ale acestui capitol, prevede că atunci când se achită în avans (pt 
12/24 luni) se acordă reduceri la plata remuneraţiei de autor, considerăm că este neîntemeiată afirmaţia 
AGEPI de la alin. 9 al acestui capitol, precum că prin această normă de fapt persoanele vizate sunt, 
cităm: "scutite de achitarea remuneraţiei". 
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De asemenea, din moment ce această normă este aplicabilă tuturor beneficiarilor care achită în avans 
remuneraţia stipulată în licenţă, este de neînţeles în ce mod sau prin ce, cităm (din aceeaşi expresie formulată 
de AGEPI la aliniatul 9): "sunt favorizate anumite persoane" şi "nu se aplică pentru toţi beneficiarii 
acordului de licenţă eliberat de AsDAC". De aceea, rugăm AGEPI să concretizeze ce a avut în vedere 
prin afirmaţia precitată şi, pentru claritate, să dea exemple concrete (nominalizare de beneficiari favorizaţi în 
detrimentul altora şi prin ce anume se pare că aceştia ar fi fost favorizaţi, cazuri concrete de neaplicare a normei în discuţie 
etc.), iar dacă a fost doar o interpretare greşită - să excludă acest aliniat din actul de control, precum şi 
aliniatele 7 şi 8 (fiindcă despre această normă se vorbeşte deja la pagina 5 - în capitolul Hotărârile şi procesele verbale ale 
şedinţe/or Consiliului - şi presupunem că a fost repetată şi aici (la pagina 13) numai în contextul în care o cereau cele 
formulate la aliniatul 9 a cărei argumentare, fie excludere, solicităm). 

VIII. Cu referire la capitolul Repertoriul actualizat. 
In aliniatele 2 şi 3 ale acestui capitol se conţin următoarele trei menţiuni care nu corespund situaţiei de 
fapt: 

(1) că, referindu-se la repertoriul autohton, cităm: "a fost prezentată spre examinare aceeaşi listă a 
creaţiilor din 2010", astfel neîntemeiat prezumîndu-se că acesta n-ar fi actualizat; presupunem că 
AGEPI pur şi simplu a omis (poate că a fost indusă în eroare de titlul documentului remis şi de aceea a concluzionat că 
ar fi acelaşi document ?!) să examineze documentul în format electronic preluat de la AsDAC în care operele 
se consemnează pe măsura înregistrării acestora la AsDAC de către titularii de drepturi. Justeţea celor 
menţionate, poate fi verificată foarte simplu de AGEPI - a se vedea în documentul în format electronic 
remis că este indicată data când a fost actualizată informaţia, respectiv că sunt consemnări datate cu anul 
2011. De exemplu, prima pagină din acest document [căci reprezintă o carte (workbook) cu câteva pagini (sheets)] 
întitulată Compozitori conţine circa 230 de consemnări de date calendaristice din anul 2011 care;- dacă 
să le înmulţim cu cel puţin 5 opere consemnate sub aceste date, ar rezulta într-un total de circa 1 150 de 
opere introduse în anul 2011 pe această pagină a acestui registru. Dar a se vedea, că la aceeaşi dată 
puteau fi consemnate cu mult mai multe opere - de exemplu, la 21.04.2011 (a se vedea în respectiva listă la 
Manciu Alexandru Sergiu), au fost introduse circa 40 de opere; 

(2) că darea de seamă pentru anul 2010 (DSa/2010), cităm: "indică că nu au fost încheiate contracte noi 
cu societăţi ale titularilor de drepturi din străinătate"; a se vedea că de fapt, DSa/2010, în ultimul aliniat 
din capitolul I (la pag. 1), indică că la sfârşitul anului 2010 AsDAC a semnat un contract cu încă o 
societate de gestiune colectivă - SIAE din Italia; 

(3) că, referindu-se la repertoriul străin, cităm: "au fost prezentate aceleaşi suporturi imprimate ca şi în 
2010"; de fapt (a se vedea actele de predare-pimire), pe lângă cele prezentate în 2010, AsDAC a prezentat 
AGEPI şi registrele internaţionale (CD-uri) care au fost perfectate şi recepţionate în anul 2011 de Ia 
SUISA (Elveţia) precum WlD(con(ine opere muzicale) şi JPJ (registrul internaţional al membrilor societăţilor de 
gestiune colectivă utilizat şi acesta în procesul de identificare a Operelor). 

In acest context, ca răspuns la întrebarea AGEPI, care este modalitatea de actualizare a repertoriului 
străin, trebuie să precizăm că AsDAC la identificarea operelor după titulari de drepturi, de regulă, 
lucrează în reţeaua CIS Net (CIS=Sistem Informaţional Comun) creată şi menţinută cu susţinerea CISAC (a se 
vedea alte concretizări succinte despre CIS Net în DSa/2010), iar când nu găseşte vreo operă în respectiva reţea, 
consultă site-urile societăţilor partenere ca orice alt utilizator obişnuit al site-ului, adică cu ajutorul 
opţiunii Căutare/ Search I Поиск. Când apar dificultăţi la identificarea denumirii operelor, de asemenea, 
se apelează la Google (sau, pentru operele româneşti, la YouTube), inclusiv făcând apel la discografia 
(albumul) interpreţilor, şi rezultatul obţinut se verifică în CIS Net (inclusiv după autori). 

Cu referire la recomandarea AGEPI din aliniatul 4 al acestui capitol, multe societăţi de gestiune nu 
recunosc înregistrarea on line a operelor ca fiind validă (nu se achită remuneraţia calculată pentru acestea) până 
când titularul de drepturi nu-şi înregistrează opera în mod obişnuit (prin prezenţă fizică la sediu şi înregistrare 
pe hârtie), de aceea solicităm opinia AGEPI în această privinţă. 
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IX. Cu referire la capitolul Dosare. 

1. De ce unicul dosar adus în discuţie în acest capitol atât important este unul în care revendicările 
AsDAC au fost respinse ? 

2. Dat fiind că Codul Muncii, în general, interzice angajarea la serviciu pentru o perioadă limitată de 
timp, probabil că din ultima propoziţie a acestui capitol ar trebui exclusă expresia "angajat pentru o 
perioadă determinată". 

3. în contextul, în care AGEPI s-a pronunţat în privinţa unui aspect de management intern (ne referim la 
recomndarea acesteia de angaja o persoană suplimentară pentru reprezentarea în instanţele dejudecată a AsDAC) rugăm 
AGEPI să se pronunţe (dacă ni le recomandă sau nu) şi cu referire la următoarele soluţii pe care le vedem în 
această privinţă (pentru a preveni formarea datoriilor şi pentrua spori încasarea datoriilor): 

3.1. Soluţii care vizează calificarea personalului care ar trebui implicat: 

3.1.1. Să se practice în continuare implicarea personalului calificat din administraţie Ia ducerea în 
judecată a unor dosare, de regulă, pe cele mai dificile (de exemplu, astfel s-a practicat în cazul cunoscutului dosar 
AsDAC/Corhpania "Teleradio-Moldova" procesul căruia a durat circa şase ani), din motivul că acestea pot necesita 
cunoaşterea, pe lângă cele legale, şi a altor aspecte specifice activităţii de gestiune (mod de repartiţie a 
remuneraţiei, împrejurări care nu sunt sesizabile pentru cei care nu activează nemijlocit în domeniul gestiunii etc.), 
cunoaştere de care poate să depindă reuşita dosarului; 

3.1.2. Să se practice în continuare ducerea unor dosare prin intermediul birourilor de avocaţi, soluţie care 
prezintă următoarele avantaje pentru AsDAC: (1) îi conferă o anumită autoritate, astfel că după ce acesta 
se va face cunoscut (prin câştigarea dosarelor), se va asigura indirect prevenirea formării datoriilor; (2) nu 
presupune asigurarea acestuia, din punct de vedere logistic, cu un loc de muncă (cu birou, rechizite etc.), 
mai ales că la etapa actuală AsDAC, din lipsa de spaţiu, nici nu are posibilitatea să ofere asemenea 
condiţii; (3) presupune costuri mai puţine, elocvent în acest sens fiind faptul că organizaţia nu va efectua 
cheltuielile suplimentare care se obişnuiesc să se facă în privinţa unui salariat precum defalcări la 
fondurile social şi medical, indemnizaţii de concedii etc. (pentru confirmare a se vedea informaţia indicată in 
procesul verbal al şedinţei Consiliului din 01.07.2011, care demonstrează că s-ar economis circa 37%); 

3.1.3. Ca la funcţia de şef al Direcţiei Juridice, Licenţiere şi Control, care în cadrul AsDAC, de regulă, 
este directorul adjunct, să fie numită o persoană licenţiată în drept, astfel se vor soluţiona un şir de 
probleme reale precum: 

(a) nu va fi nevoie de angajarea unui jurist suplimentar numai pentru faptul că este necesară coordonarea 
lucrului cu inspectorii; AsDAC nu are posibilitatea reală să angajeze un salariat suplimentar pentru 
aceasta fiindcă nu-i poate oferi condiţii de muncă din lipsa de spaţiu. Nu va fi efectivă nici delegarea 
unei asemenea atribuţii (de a coordona Direcţia Juridică, Licenţiere şi Control) singurului jurisconsult al AsDAC 
(căruia îi poate asigura condiţii de muncă adecvate), care, fiind încărcat cu dosare în judecată (se ştie că pregătirea 
materialelor pe unele dosare poate să dureze ore), pur şi simplu nu va reuşi să exercite această atribuţie (de şef de 
direcţie) care implică lucru permanent cu inspectorii precum consultarea acestora, verificarea 
documentaţiei perfectate de aceştia şi lucrul acestora în teritoriu, instruirea sistematică a acestora etc. 

(b) se va asigura o conlucrare efectivă a organizaţiei cu birourile de avocaţi şi anume: furnizarea la timp 
a dosarelor în lucru, organizarea şi coordonarea întâlnirilor de lucru, inclusiv comune, cu aceştia, 
inclusiv pentru schimb de opinii şi consultări, alte acţiuni prin care s-ar asigura o bună organizare şi 
control a lucrului cu dosarele AsDAC; ceea ce înseamnă că persoana numită la această funcţie trebuie să 
aibă astfel de cunoştinţe/studii care să presupună că poate sugera soluţii, că poate veni cu iniţiativa de a 
schimba, dacă e cazul, modul de abordare a unor probleme, că ar putea să aprecieze nivelul de calificare 
a personalului birourilor de avocaţi; 

(c) în lipsa directorului general şi jurisconsultului, se va asigura consultarea profesionistă a beneficiarilor 
şi titularilor de drepturi; 

(d) se va asigura continuitatea activităţii organizaţiei în cazul decesului sau concedierii directorului 
general; acest lucru este indispensabil pentru o activitate atât de specifică precum este gestiunea 
colectivă, înţelegerea/ cunoaşterea temeinică a căreia necesită ani de experienţă; 
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3.2. Soluţii care vizează remunerarea personalului implicat în ducerea dosarelor (menţionat lapct. 3.J.I $i 
3.1.2 de mai sus). 

Pentru a cointeresa ambele părţi (AsDAC/personalul implicat în ducerea dosarelor) să exceleze în munca de care 
sunt responsabili, considerăm că cele mai potrivite soluţii de remunerare în acest sens sunt cele 
recomandate de Baroul Avocaţilor din Moldova (copia hotărârii din 29.12.2005 a Consiliului Baroului Avocaţilor 
se anexează): în % din încasări - pe dosarele cu caracter patrimonial (de încasare a datoriilor, compensaţiilor); 
tarif fix (taxă pe un dosar/taxă de participare pt o şedinţă) - pe dosarele cu caracter nepatrimonial (de contestare a 
valabilităţii sau de revendicare să se declare nulitatea licenţei, de revendicare a sancţionării Beneficiarilor pe cale 
administrativă sau penală, când AsDAC este acţionată în judecată etc.). 

Totodată, aceste soluţii de remunerare oferă posibilitatea de recuperare, concomitent cu datoriile, şi a 
cheltuielilor efectuate pentru plata serviciilor birourilor respective de avocaţi. Acest lucru nu este posibil 
în cazul prestării serviciulor de avocat prin abonament, tip de remunerare pe care I-a practicat AsDAC 
(pe cele mai dificile dosare - prin care s-a revendicat declararea nulă a licenţelor AsDAC, încasarea remuneraţiilor 
compensatorii pe licenţe de tip RC etc. - a fost angajat un avocat cu abonament de 3000 lei pe lună). 

X. Cu referire la capitolul Sistemul informaţional. 
Intr-adevar, la momentul discuţiei cu reprezentantul AGEPI, s-a menţionat ca sunt utilizate mai multe 

Sisteme Informatice (SI), dar in acelaşi timp a fost adus la cunoştinţă faptul ca in viitorul apropiat, 
"Foxpro" va fi înlocuit cu SQL - platformă pe care şi programul de contabilitate 1С procesează datele. 
Totodată, mai trebuie de menţionat că "MS Access"se foloseşte pentru repartiţia remuneraţiei colectate 
din retransmisie a canalelor TV şi că acesta generează imediat (în câteva secunde) şi fără dificultate 
rapoarte care sunt finale şi pot fi expediate direct societăţilor străine, iar volumul datelor care trebuie 
introduse in 1С pentru evidenţa contabilă se rezumă doar la lista societăţilor cu sumele respective 
reprezentînd, dacă ar fi vorba de 25 de societăţi, maximum 25 perechi de date (Denumire societate; 
Suma). 

XI. Cu referire la сарНоШ Activitatea contabilă. 
Statutul AsDAC nu prevede că schema statelor de personal pe categorii de salarizare ar trebui să fie 
aprobată de Consiliu în/pentru fiecare an, de aceea considerăm că aliniatul doi din acest capitol trebuie 
să fie revizuit în sensul neindicării că neaprobarea acesteia (schemei statelor de personal) pentru anul 2011 ar 
fi contrară Statutului (fiindcă, dacă nu se aprobă o nouă schemă, aplicabilă este ultima care a fost aprobată). 

De asemenea, rugăm să ne explicaţi prin ce neaprobarea unei noi scheme de personal şi chiar a devizului 
anual de cheltuieli, a influenţat înregistrarea, la 01.10.2011, a pierderilor de 282 964 lei, atunci când, de 
fapt, acestea au constituit suma cheltuielilor neacoperite cu remuneraţie distribuită, adică din cauză ca n-
au fost procesate suficiente rapoarte privind creaţiile valorificate, respectiv - că nu s-a distribuit 
suficientă remuneraţie ca să fi fost posibilă deducerea sumei necesare pentru acoperirea acestor 
cheltuieli. 

XII. Cu referire Ia capitolul Active materiale pe termen lung. 
Referitor la menţiunea din aliniatul 3 privind Notebook-ul Riscom Legenda NG 1032° Premium 750 
procurat de AsDAC în 2006, acesta era deteriorat şi reparaţia lui ar fi costat-o pe AsDAC mai mult decât 
cumpărarea unuia nou. Cunoscîndu-se acest lucru, probabil că acesta a fost aruncat când s-a făcut ordine 
în debaraua (arhiva) AsDAC. Pentru confirmare se anexează actul din 05.10.2010 de constatare a 
nefuncţionabilităţii respectivului notebook remis la solicitarea AsDAC din 12.01.2012 (copia se anexează), 
copia scrisorii SRL"Global Service" de remitere a acestui act în adresa AsDAC, copia de pe dispoziţia 
bancară care confirmă procurarea la 08.10.2010 a unui nou compiuter (performant în comparaţie cu cel 
deteriorat: HDD=320Gb în loc de 60Gb, RAM=2Gb DDR3 în loc de 512MB DDR). 

Din aceste considerente, rugăm, ca acest aliniat să fie exclus ori să fie revizuit ţinîndu-se cont de 
explicaţiile de rigoare. 
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XIII. Cu referire la capitolul îndeplinirea recomandărilor expuse în Actul de control nr.1/2010. 
f ^Cu referire la conţinutul Tabelului nr. 7 şi anume a rubricii Realizare, dat fiind că AGEPI n-a completat / 

întocmit de sine stătător tabelul îndeplinirii de către AsDAC a recomandărilor sale formulate ca urmare a 
controlului din octombrie 2010, dar 1-a preluat pe cel perfectat de AsDAC, considerăm că trebuie şi, 
astfel, solicităm ca răspunsurile date de AsDAC la acele recomandări ale AGEPI, să fie reproduse 
integral şi nu selectiv. 

NOTĂ: Imediat ce va verifica corespunderea informaţiilor din anexele solicitate AGEPI prin scrisoarea 
nr. 1-05/4 din 05.01.2012, cu cele expuse în celelalte capitole ale acestui act, AsDAC va avea 
posibilitatea să se pronunţe şi-n privinţa corectitudinii reflectării în actul de control nr. 3 al AGEPI şi a 
celorlalte aspecte ale activităţii AsDAC (în privinţa cărora nu a reuşit să se pronunţe în prezenta scrisoare). 

Reasigurăm AGEPI despre disponibilitatea AsDAC de a semna actul de control nr. 3 din 26.12.2011, 
dacă acesta, reiterăm, va fi revizuit de către AGEPI în sensul că va reflecta situaţia de fapt şi că s-a ţinut 
cont de conţinutul exact al prevederilor legale, Statutului AsDAC şi recomandărilor AGEPI la aprecierea 
conformării de către AsDAC acestora. 

Cu toată considratia. 

Angela Stroici 
Director general al' 
Asociaţiei "Drepturi de Autor şi 
Conexe" din Republica Moldova (AsDAC) 
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