
RAPORT
al Comisiei de cenzori a AsDAC

Privind controlul activităţii economico-jinanc,'c;';'cD

Asociaţiei "Drepturi de Autor şi Conexe"(As{JAC)

În perioada ianuarie-decembrie 2014

13.03.2015

1. Aspecte generale:

În temeiul pct. 4.3 al Statutului AsDAC, Comisia Ce:: cc:cz.Jci, a efectuat

controlul activitătii economico-financiare desIasurată de c~trt /.:;DAC În anul, ,

2014, având următoarea componenţă:

Burac Andrei, pre,;;edinte;

Arseni Larisa, vic'~preşedinte, şi

Furdui Galina, membru.

2. Constatări vizînd activitatea economico-financiară a AsDA,C:

2.1. În activitatea sa AsDAC s-a condus de Legea nr.139 din C2.G7,20;:) "Privind

dreptul de autor şi drepturile conexe", Hotărârea C've;'2c,L:: nr.641din

12.07.2001 "Despre tarifele minime ale remuneraţiei de ::':':cC)(', alte acte

normative tangenţiale !relevante, de convenţiile intel1l2.;iC'Jl3ie]a care este

parte Republica Moldova, precum şi de Statutul AcDAC si hotărâri le

Consiliului de conducere.

2.2. În ce priveşte titularii de drepturi, AsDAC la 31.12.20It~, ''''prezenta:

(1) În temeiul c,:mtractelor Încheiate nemijlocit:

(1.1) 3 686 de titulari de drepturi (În temeiul a 1 725 de contracte de

Încredinţare În gestiune a drepturilor de autor şi a ] <J6D (ii; contracte de

Încredinţare În gestiune a drepturilor de interpret); or, de.: fiind sL,,'..;tuldublu
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al unora dintre aceştia (de autor şi de interpret), AsD,'".C Întrunea 3 139 de

membri (autori/1651+ 1488/interpreţi) sau cu 59 mai mulţi decât la

31.12,2013;

(1.2) '" edituri muzicale, dintre care cu una contractul a fost reziliat cu

Începe:'e din 01.10.2014;

(2) in temeiul a 698 de contracte de reprezentare reciprocă a intereselor:

<;;7 OGC-uri din străinătate (cu 4 mai multe deciitill anul 2013).

2.3. În am,: 2014 suma totală a Încasărilor AsDAC a con:ctituit 5 140 148,12 lei

sau cu (1,7%(34 161,05 lei) mai puţin decât în 2013.

Din Sl1:na totală a Încasărilor (5 140 148,12), 5 045 '708,20 lei a constituit

remuIle~aţie, dintre care:

': 395 645,14 lei - Încasată În teritoriul Republici i ,\:loldova; şi

150 063,06 lei - Încasată din alte teritorii ale lumii,

284 242,34 lei - încasate ca urmare a intentării acţiu;:ilor judiciare;

4 6: 1 402,80 lei - achitate de utilizatori de sine stătii:or (benevol) .

. 2.4. Înperi.-:ada de referinţă a fost supusă repartiţiei remuDc';:aţieÎn mărime totală

de 6324411,51 lei, dintre care 6238354,50 lei Încasa:i din teritoriul RM şi

116 057,01 lei - din alte teritorii.

Conccr::-âtent, cu referire la Fondul remuneraţiei neeheidate /neridicate al

cărui sdd la 31.12.2013 constituia suma de 887658,82 lei, au fost efectuate

următi;;~rele:

(1) a fO',t elucidată şi achitată din acest fond o remuneraţie În mărime totală de

13 032,87 lei;
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(2) a fost direcţionată din acest fond În Fondul Mixt remuneraţia În mărim,~

totală de 108 519,86 lei;

(3) a fost exclusă din acest fond, ca urmare a recalcului -7 417,35 lei;

(4) a fost trecută În acest fond remuneraţie neelucidată constatată În anuI201/~

În mărime totală de 132 528,30 lei.

În consecinţă, soldul Fondului remuneraţiei neelucidate/neridicate, Ee

31.12.2014, constituia suma de 891217,04Iei.

2.5. Cheltuielile de gestiune În anul 2014 au constituit În total 1 864 046,38 k.

Pentru acoperirea acestora au fost utilizate următoarele surse:

(1) 30 080,00 lei - încasări din perfectarea/eliberarea licenţelor;

(2) 5 500,00 lei - cotizaţii de aderare;

(3) 1 404 206,90 lei - comision de gestiune dedus din remuneraţia distribuiE

(aferent repartiţiei curente Înperioada de referinţă);

(4) 369 198,76 lei - remuneraţie nedistribuită;

(5) 55 060, 72 lei - alte surse.

La 31.12.2014 a fost înregistrat un rezultat negativ- În sumă de 369198, 7(

lei.

Totodată, se constată că cheltuielile efectuate În anul 2014 au fost diminuatc,

cu 1,97% / 37 388,66 lei În comparaţie cu cele efectuate În anul 2013.

2.6. În anul 2014 a fost achitatăremuneraţie În cuantum de 2 001 470,49 lei, dintre

care:

1 947885,51 lei - titularilor de drepturi autohtoni (inclusiv 9 600,00 lei

- ajutoare materiale şi 15 500 - Îndemnizaţii de şedinţă pentru membrii

Consiliului de conducere şi Comisiei de cenzori);

48 335,27 lei - OGC-Ior străine;

5 249,71 lei - editurilor muzicale autohtone;
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2.7. La fel, În anul 2014 a fost achitat la bugetul de stat impozit pe venit, reţinut jet

sursa de plată În sumă totală de 190384,53 lei.

2.8. Pe conturile AsDAC, la 31.12.2014, se aflau 6183960,96 lei, S"",,2
constituită din următoarele categorii de mijloace băneşti (MB):

';. 646 491,20 lei - MB distribuite;

.1537 469,76 lei - MB nedistribuite.

2.9. Cuantumul deducerilor din remuneraţie pentru acoperIrea costurilor ('::

gestiune În perioada de referinţă raportat la totalul remuneraţiei repartizat;;"

această perioadă a constituit după cum urmează:

din cea Încasată În teritoriul Republicii Moldova - 28%;

din cea încasată din alte teritorii ale lumii - 5%.

2.10. Cuantumul deducerilor în fondurile AsDAC [sociallFS şi de promovar," 2,

intereselor titulari lor de drepturilFPI], raportat la totalul remunem;::,

repartizate, a constituit circa 8,5%.

3. Alte constatări:

la cadrul controlului, de asemenea, s-au constatat următoarele:

3.1. În anul 2014 de către Directoratul AsDAC au fost întreprinse următoan;1c

8ctivităţi în vederea Înregistrării rezultatelor sus-indicate:

(1) au fost eliberate utilizatorilor mai multe licente decât în anul 2013. 1". , .

31.12.2014 erau În vigoare 1 886 de licenţe sau cu 138 mai ml!i~~

comparativ cu situaţia din 31.12.2013 (1 748);

(2) au fost perfectate/expediate în adresa beneficiarilor cca 4 110 fac:",;

privind plata remuneraţiei conform licenţelor eliberate;
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(3) de asemenea, În vederea obţinerii licenţelor şi recuperării datoriilor

acumulate de către beneficiari au fost expediate notificări, avertismente,

pretenţii/reclamaţii;

(4) au fost intentate dosare În judecată În valoare totală de 251 879,52 lei;

3.2. De asemenea, În anul 2014 (martie-mai) AsDAC a participat activ În cadrul

discuţiilor pe marginea proiectului de Lege de modificare a Legii

nr.139/02.07.2010 (proiect iniţiat de AGEPI În detrimentul intereselor

titularilor de drepturi), drept urmare determinând o implicare mai activă şi a

altor organizaţii de gestiune colectivă (ANPCI, ORDA.şi ANCO), respectiv-

stoparea examinării acestuia În a doua lectură.

3.3. Totodată, în anul 2014 s-au constatat următorii factori cu impact negativ

asupra activităţii AsDAC:

(1) ANPCI (organizaţie concurentă) a intentat Împotriva AsDAC Încă alte 3

dosare avînd la bază aceleaşi motive şi temeiuri invocate pe dosarul pornit de

acesta în anul 2013 (intentat cu referire la perioada de referinţă august-

decembrie 2012), revendicând, cumulativ, suma de 17 milioane 500 mii lei

pentru perioadele 01.01.2011-31.07.2012, anul 2013 şi 2014. Toate aceste

dosare (inclusiv cel intentat În anul 2013) se află pe rolul instanţei de judecată

la etapa de examinare în fond.

De asemenea, este de menţionat că, urmare a demersurilor ANPCI Înaintate în

cadrul respectivelor dosare judiciare, cu titlu de măsură de asigurare a

acţiunilor, fuseseră emise Încheieri judecătoreşti de sechestrare a mijloacelor

fixe şi mobile şi a 10 256 821 lei (sumă care depăşea mijloacele financiare

aflate pe conturile bancare ale AsDAC). Urmare a măsurilor Întreprinse de

AsDAC, de contestare a acestor Închei eri, la 31.12.2014 rămâneau sub

sechestru 5 256 821 lei.
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(2) CLAD, organizaţie fondată de alte două organizaţii concurente, ORDA ŞI

ANCO, a intentat Împotriva AsDAC o acţiune de judecată prin care, cu titlu

de revendicare de bază, cere ca AsDAC să fie obligată să furnizeze informaţie

privind cota AsDAC stabilită În baza informaţiei prezentate de compania

Mediforest. Concomitent, respectiva organizaţie (CLAD) a' solicitat, la fel cu

titlu de revendicare de bază, dar şi de măsură de asigurare a acţiunii, să se

dispună suspendarea activităţii AsDAC În partea vizând colectarea

remuneraţiei de autor, demers căruia i-a şi dat curs Judecătoria sect. Rîşcani

prin Încheierea sa din 20.11.2014. Urmare a acestui fapt, În luna decembrie

2014 AsDAC nu a putut colecta remuneraţie de autor. .

(3) În afară de cele sus-menţionate, organizaţiile concurente (ANPCI, ORDA şi

ANCO) au continuat cu acţiuni de denigrare a AsDAC inclusiv prin

organizarea conferinţelor de presă şi expedierea notificărilor de dezinformare

a utilizatorilor de creaţii În ce priveşte dreptul AsDAC de a elibera licenţe.

(4) De asemenea, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM (AGEPI)

a continuat să dea răspunsuri controversate şi confuze la scrisorile AsDAC

prin care ultima solicita clarificarea unor situaţii, probleme, inclusiv cu privire

la dreptul AsDAC de a elibera licenţe.

4. Concluzii /recomandări:

Cele elucidate În cadrul acestui control denotă fortificarea unui mediu

extrem de nefavorabil pentru desfăşurarea activităţii de gestiune colectivă,

fiind generat odată cu crearea ANPCI, ORDA, CLAD, emiterea de către

AGEPI a deciziilor sale controversate şi rezultând în diminuarea

remuneraţiilor colectate pentru titularii de drepturi. În atare circumstanţe, ~at

fiind că acest fenomen este remarcat În ultimii cca 2,5 ani, implicarea

nemijlocită şi luarea de atitudine a membrilor AsDAC este indispensabilă.
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