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Consiliului AsDAC

RAPORT
privind activitatea Directoratului AsDAC

in anul 2014

Personalul executiv al AsDAC - Directoratul - şi-a desfăşurat activitatea În anul de
referinţă (2014) În temeiul Legii nr. 139 din 02.07.2010 "Privind dreptul de autor şi drepturile
conexe" (În continuare Legea nr.139/02.07.2010), Hotărârii Guvernului nr. 641 din
12.07.2001, a altor acte normative şi legislative În vigoare tangenţiale şi relevante, a
Statutului AsDAC Înregistrat de Ministerul Justiţiei la 16.03.2000, inclusiv cel În redacţie nouă
aprobată de Conferinţa a III-a ordinară a AsDAC şi Înregistrat de Ministerul Justiţiei la
10.11.2005 şi hotărârilor corespunzătoare ale Consiliului AsDAC.
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Or, se constată o majorare a numărului de membri ai AsDAC, situaţia, În comparaţie

cu anii 2011-2013, reflectându-se astfel:
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Temei de gestiune de către AsDAC a drepturilor membrilor săi au constituit contractele
Încheiate nemijlocit cu aceştia Într-un număr total de 3 686, dintre care:
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." Prin contractele sus-indicate, membrii AsDAC i-au Încredinţat acesteia În gestiune
următoarele categorii de drepturi:
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NOTA nr. 1: Pentru alte detalii privind contractele Încheiate nemijlocit cu autorii şi
interpreţii, a se vedea Anexele nr. 1 şi 2 la acest rapori Întitulate Lista autorilor, respectiv - a
interpreţilor, care i-au Încredinţat AsDAC gestiunea drepturilor sale prin contracte directe
Încheiate cu aceasta.
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2. În anul 2014 AsDAC a reprezentat 47 de organizaţii de gestiune colectivă (în
continuare OGC) similare, adică cu 4 mai multe comparativ cu anul 2013, dintre care:

(8) ORGANIZAŢIIDE GESTIUNE COLECTIVĂ REPREZENTATE DE'
AsDACper categorii de titulari de drepturi /anul 2014-
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AsDAC per titulari de drepturi de autor /repertorju iestjouat
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NOTĂ nr. 2: Contractele -'încheÎate-C;u'RAO /Rusia, UACRR /Ucraina, BELAT
/Belorusia, CopyRo şi Opera Scrisa.Ro /România se referă atât la opere muzicale-literare, cât şi
la opere dramatice&muzical-dramatice. Contractele încheiate cu SGAE /Spania se referă la
opere muzicale, dar şi audiovizuale, iar contractul cu ReproMold se referă la toate genurile de
opere, dar numai cu referire la dreptul de reproducere reprografică a operelor (aferent
producerii, imporiului şi comercializării echipamentului).

Astfel, se constată o majorare constantă a numărului de organizaţii de gestiune
colectivă reprezentate de AsDAC, situaţia, În comparaţie cu anii 2011-2013, reflectându-se
astfel:
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Temei de gestiune a drepturilor membrilor săi au constituit 69 de contracte de
reprezentare reciprocă a intereselor Încheiate cu OGC-urile similare, sau cu la (contracte)
mai multe comparativ cu anul 2013, dintre care:

NorA nr. 3: În anul 2014 AsDAC a Încheiat 2 contracte cu Opera ScrisaRo /România
(unul unilateral şi altul bi/teral), câte 2 contracte (bilaterale) cu ARTISJUS /Ungaria şi AMUS
lBosnia-Herzegovina, 1 contract(bilateral) cu AuPO"CINEMA" /Ucraina şi 1 contract cu
CopyRo /România (unilateral).

Pe parcursul anului 2014, AsDAC a iniţiat Încheierea contractelor de reprezentare
reciprocă şi /sau unilaterală a intereselor şi cu alte organizaţii de gestiune colectivă a
drepturilor (din LIrA /Slovacia, ABRAMUS !Brazilia, DACIN-SARA /România etc.). De
asemenea, a propus organizaoiilor de gestiune colectivă din Republica Moldova ca AsDAC
să gestioneze drepturile acestora, de exemplu, dreptul de interpretare publică a operelor
dramatice şi muzical-dramatice, dar nu a recepţionat nici un răspuns de la acestea.

'GLOSAR:

AL IT = din alte teritorii ale lumii;
MD = din teritoriul Republicii Moldova
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.- NOTĂ nr. 3: Prin contractele sus-indicate, organizaţiile de gestiune colectivă i-au
încredinţat AsDAC în gestiune următoarele categorii de drepturi:

(13) CATEGORU DE DREPTURI do autor
GESTIONATE ÎN TEMEIUL CONTRACTELOR do reprezentare iNCHEIATE CU OGC-uri lanul ~Ot+
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NOTĂ nr. 4: Pentru alte detalii privind contractele Încheiate de AsDAC cu OGC
similare din străinătate, a se vedea Anexele nr. 3-8 la acest raport privind activitatea AsDAC
desfăşurată În anul 2014.

3. De asemenea, în anul 2014, AsDAC a reprezentat 4 edituri muzicale: 2 din
Republica Moldova (cu una dintre acestea contractul a fost reziliat începînd cu 01.10.2014) şi
2 din străinătate.

NOTĂ nr. 5: Pentru detalii privind contractele Încheiate de AsDAC cu respectivele
edituri muzicale a se vedea Anexa nr. 9 la raportul la acest raport privind activitatea AsDAC
desfăşurată În anul 2014.
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II. Documentaţia şi alte mijloace utilizate, În anul 2014, În activitatea AsDAC.

1. În vederea Încasării şi evidenţei remuneraţiei:

./ soft de evidenţă contabilă 1C versiunea nr. 8;

./ Licenţe. La 31.12.2014 erau În vigoare 1 886 de licenţe eliberate de AsDAC
beneficiarilor sau cu 138 mai multe comparativ situaţiei la 31.12.2013 (1 748):

(15) Număr de licenţe În vigoare la 31.12.2014
comparativ cu cele În vigoare la 31.12.2013
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./ stickere (cu simbolul AsDAC şi număr unic) utilizate pentru identificarea
unităţilor de valorificare a creaţiilor care dispun de licenţa AsDAC; În perioada anului
2014 au fost eliberate utilizatorilor cca 325 de stickere (a se vedea Anexa nr. 10 Raport
privind stickerele eliberate de Direcţia Juridică, Licenţiere şi Control lanul de referinţă: 2014);

facturi de expediţie:
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.. note informative, notificări, avertismente, pretenţii, răspunsuri etc:

(17) Număr de notificări, avertismente, pretenţii etc.
expediate În anul 2014 comparativ cu anul 2013
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sesizări expediate inspectoratelor de poliţie şi autorităţilor publice locale:

(18) Număr de sesizări expediate
inspectoratelor de poliţie şi autorităţilor publice locale

În anul 2014 comparativ cu anul 2013
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NOTĂ nr. 6: Pentru alte infonnaţii privind facturile, avetismentele, pretenţiile. sesizările
adresate autorităţilor de stat etc. expediate in anul 2014, a se vedea Anexa nr. 11 şi 12.
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.•. - Acţiuni judiciare .
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În anul 2014 AsDAC a intentat În instanţele de judecată 32 acţiuni În sumă totală de
;: 262 930,72 lei (a se vedea Anexa nr. 13), situaţia prezentându-se astfel În comparaţie cu

suma revendicată În anul 2013 (6J23J4_6.~,._7_6_'e_i)~: _

(19) Numărul şi suma acţiunilor de judecată intentate În anul
2014 comparativ cu anul 2013

Suma revendicată În anul 2014 prin acţiunile intentate este semnificativ mai mica,
acest lucru explicîndu-se prin faptul că În anul precedent (2013) au fost intentate acţiuni
impotriva marilor prestatori de servicii de televiziune prin cablu (de exemplu, Starnet şi
Moldtelecom), acţiuni care, la 31.12.2014, se aflau Încă pe rolul instanţelor de judecată.

Totodată, se face de remarcat că În anul 2014, organizaţia concurentă ANPCI a
intentat contra AsDAC Încă 3 dosare, revendicÎnd, cumulativ pentru anii 2011-2014, suma de
17 milioane 500 mii lei, dosare care se află pe rolul instanţei de judecată la etapa de
examinare În fond.

De asemenea, este imperios necesar de menţionat că În cadrul dosarelor judiciare
respective, au fost aplicate, cu titlu de măsură de asigurare a acţiunii, sechestre asupra
mijloacelor financiare aflate pe conturile bancare ale AsDAC În sumă totală de 10 256 821 lei.
Urmare a anulării, În luna octombrie 2014, de către Curtea de Apel a Încheierii de asigurare a
acţiunii de 5 milioane lei, la 31.12.2014, erau sub sechestru Încă 5 256 821 Iei.

2. În vederea repartiţiei remuneraţiei:

oi' fişele de Înregistrare a creaţiilor completate de către membrii AsDAC;

oi' baza de date formată În programul (soft-ul) de repartiţie ca urmare a
consemnării datelor din fişele de Înregistrare a creaţiilor, precum şi a procesării
documentaţii lor prezentate de utilizatorii de creaţii şi, În paralel, registrul electronic
(perfectat În format Excel) al creaţiilor completat, la fel, cu informaţia indicată de titularii
de drepturi În fişele de Înregistrare a creaţiilor;

oi' IPI (Interested Party Information System) - remisă trimestrial de SUISA (Elveţia)
- care reprezintă baza de date privind membrii OGC-Ior (care reprezintă titulari de
drepturi de autor) din toată lumea;
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,/ AVI Index - bază de date care conţine creaţii audiovizuale declarate de ASCAP,
APRA, BMI, MCPS-PRS, SACEM, SESAC, SGAE, SOCAN etc.;

lista creaţiilor prezentate În format EXCEL de către SRL"Autorpost";

,/ lista creaţiilor prezentate În format EXCEL de către EMI MUSIC PUBLlSHING
ROMÂNIA SRL;

,/ lista creaţiilor prezentate În format EXCEL de către K9 Music Publishing SRL;

,/ lista creaţiilor prezentate În format EXCEL de către SRL"Sens Publishing";

,/ lista creaţiilor prezentate În format EXCEL de către "BOIf1C";

,/ WID (Works Information Database) - bază de date gestionată de ASCAP (OGC
din SUA) În care sunt incluse creaţii a mai multor OGC-uri din lume;

,/ CIS-Net - mijloc de lucru elaborat de CISAC, ce reprezintă o bază de date
cumulativă a OGC-Ior membre (respectiv poate fi accesat doar de OGC-urile membre
ale CISAC), În vederea asigurării operativităţii schimbului de informaţii Între
acestea şi identificării titularilor de drepturi loperelor acestora prin verificarea
repertoriilor OGC-Ior care şi-au făcut accesibile În internet bazele lor de date;

,/ informaţii postate pe GOOGLE, YouTube;

,/ PRB - soft de repartiţie a remuneraţiei Încasate din valorificarea creaţiilor În
emisiuni de radio şi de televiziune, concerte şi spectacole, reeditare În presa periodică
etc., inclusiv a celor destinate repartiţiei În fondul mixt [ soft elaborat pe platforma .NET
Framework (mediul de dezvoltare Visual Studio ultimate 2012) În limbaj c# (c sharp) ];

,/ PRRe - soft de repartiţie a remuneraţiei Încasate din retransmisia creaţiilor;

,/ soft de repartiţie a remuneraţiei compensatorii Icopie privată [elaborat În EXCEL);

,/ soft-licenţă (FO) de repartiţie a remuneraţiei pentru reproducerea audio-video a
operelor [elaborat În EXCEL);

,/ set de documentaţii pentru asigurarea transparenţei procesului de
repartiţie a remuneraţiei precum:

(1) Raport detaliat per subcategorii de titulari de drepturi, inclusiv cu nominalizarea
acestora;

(2) Raport generalizator nr. 1/ - per categorii de titulari de drepturi, totaluri per liste de
plată ...;

(3) Raport generalizator nr. I - per categorii de sume - privind remuneraţia spre repartiţe
- destinaţia finală;

(4) Raport nr. 5 privind provenienţa remuneraţiei spre repartiţie, sursele din care se va
achita şi destinaţia iniţială;

(5) Raport nr. 4 privind rezultatele măsurilor Întreprinse pentru identificarea titularilor de
drepturi: remuneraţia elucidată şi cea neelucidată, inclusiv care nu a fost revendicată În termen
de trei ani;

(6) Raport nr. 3 privind remuneraţia pentru repartiţia căreia nu trebuie prezentate
DSu/sau este ... [FM];

(7) Raport de repartiţie remuneraţie compensatorie (copie privată) RC-AV;

(8) Raport nr. 2 privind sume spre achitare În temeiul DSu procesate.
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III. Încasări.

1. În anul 2014 Încasările AsDAC au constituit 5 140 148,12 lei, constituindu-se din
următoarele categorii de sume:

[20] CATEGORIIDE ÎNCASĂRIlanul 2014

II. TAXĂ PENTRU
PERFECTAREA UCENŢEtOR _

'1" ';;',30080,00 i'
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'-,- .

2. Remuneraţia Încasată din alte teritorii ale lumii (achitată de organizaţii de
gestiune colectivă similare din străinătate) a fost semnificativ mai mică decât cea Încasată În
teritoriul Republicii Moldova, situaţia prezentându-se astfel:

[21] ÎNCASĂRIPER TERITORIU DE ORIGINE fanul2014
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J;.. 3. În comparaţie cu remuneraţia incasată in anii 2012-2013, cea din 2014 a
inregistrat. o diminuare in ce priveşte cea incasată din teritoriul Republicii Moldova şi o
creştere nesemnificativă in ce priveşte cea incasată din alte teritorii, situaţia prezentându-se
astfel:

[22.1) REMUNERAŢIEÎNCASATĂ DIN TERITORIUL
REPUBLICII MOLDOVA (MD) În anul 2014

COMPARATIV CU anii 2012-2013

.~.,

....

.

5.161 367,68

6 000000,00 .

5000000,00

. 4000 000,00'

,. 3 000000,00
. ,

""-.
2 000000,00'

- .....
. .'~

:~

.;:idJ}~:;l' '"
J:- -, :'._",~'.'" 't"..,;,

:.-i, .

[22.2) REMUNERAŢIE ÎNCASATĂ DIN ALTE TERITORII (ALIT)
În anul 2014 COMPARATIV CU anii 2012-2013
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•.. 4. Remuneraţia Încasată În teritoriul Republicii Moldova - de 4 895 645,14 lei - a
fost formată din următoarele categorii (tipuri) de remuneraţii:

8. Corespunzătoare 2modaiităţilor de valorificare a creaţiilor:

r--.-.-----.-[2-3-J-~-~-~-~-~-~--~-~T-P-I~-~-~-~-:--:-~-~-.R-~~-~F-~~-E-::-E-UA-Nc-E~~,i~;;:~~~~-~ARE-.-------l
AVI PP

tMiii4, tio~~~~~

b. În dependenţă de caracterul achitării efectuate de utilizatorul de creaţii:

(24] ÎNcAsĂRI PER CATEGORII DE REMUNERAŢII ÎN DiPENDENŢĂ
DE.CARACTERULACHITĂRlI EFECTUATE ;>. .

DE CĂTREUTILIZATORUL DE CREAŢII lanul 2014 ..

2GLOSAR:

IPvie.C = interpretare publică a operelor muzicale in concerte;
IPvie-S = interpretare publică a operelor dramatice şi muzical-dramatice in spectacole;
IP = interpretare publică a creaţiilor (opere şi interpretări) in scop ambiental in localuri;
RTV-Pr = comunicare publică a creaţiilor (opere şi interpretări) reproduse in emisiuni radiofonice şi TV;
RTV-Re = retransmisia creaţiilor (opere şi interpretări) care se conţin in emisiuni retransmise de alte entităţi
decât de organizaţiile de difuziune iniţiale (care le-a creat);
AVI = chiria operelor audiovizuale;
PP = reeditare in ziare şi reviste;
RC-AV = copia privată lreproducerea operelor audio-video in scopuri personale (ari. 26 al Legii nr.139102.07.2010);

RC-RR = reproducerea reprografică a operelor (ari.27 al Legii nr.139/02.07.2010);

ReFo = reproducerea operelor sub fonnă de fonograme.
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•..
b.1. Suma Încasată forţat În anul 2014 a Înregistrat o diminuare În comparaţie cu

anul 2013 şi o creştere nesemnifictivă comparativ cu anul 2012, situaţia reflectându-se astfel:

[25] REMUNERAŢIE ACHITATĂ BENEVOL /FORŢAT
ÎN anul 2014 COMPARATIV CU anii 2012-2013
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,?t\:;?i iJ-jntentăr~iJit1iunilor de judecată} -
''''. - -, " ~.', _ L _, - ~ '. •

,2013

, ,"soi 611.069.!!Ş, .,
; ~\,-, .. '~ .•':<~1~. ;,~f/,,~<:.:;f,{-: --~-a4-_ -},_~~;\-<..; :r ',;._2"
",234 567;43',i;'!",,:"';'~:467 53,3,22\j\"c,( ; ..~ 2842'12,34
,'o _'!- "i, .. _t:" -A;"~{;'i"t~--f1t~~t~~)/{,o2f<\.,~-4.~-_'_~,,,":- " .

b.2. Remuneraţia Încasată În mod forţat În mărime de 284 242,34 lei (În rezultatul
acţiunilor Întreprinse de Serviciul Gestiune Litigii Judiciare din cadrul Departamentului Juridic),
la rândul său, s-a format din următoarele subcategorii:

, '.[26] SUBCATEGORlIDE REMUNERAŢIlÎNCASATE
'FORŢATjSEMIFOIţŢAT lanul~Ol4 ' .'

,"C 't. ~
::~_~. - _',' . ',~: _,'. "V;' __
iHotirâri judecătoreşti ;

, ;(.wu:jii~e.iirev~bil~{fonilt) '1.
.-f- - • .' '.'-;> - - -0_ • ~

1 92884,94 . 1
; 330' 1I 70 " r:
.~::~':'.~ ..:;-ţ.,>,,~-:_ii-jf" ~~: ~~-,->, ;-.~" "

'-"O,"" ,""""

"Acţiuni depuse în "
judecată (semiforţal)

14618,22 l.,-
56~_ -.. J

" "..,,-

r'~zactii de ,;
.împa~are (semifoqat)"

176739,18
62%

NOTA nr. 7: Pentru alte detalii privind Încasările AsDAC acumulate În anul 2014 a se
vedea Anexa nr. 14 Întitulată Raportul anual ODE nr.1 Privind Încasările AsDAC [perioada de
referinţă: anul2014}.
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i.. IV. Repartiţia şi elucidarea remuneraţiei; achitarea remuneraţiei; ajutoare
materiale; cheltuieli de gestiune; sume nedistribuite [neachitate; motivele nedistribuirii.

1. Repartiţia remuneraţiei. În ianuarie-decembrie 2014 au fost validate 4 repartiţii ale
remuneraţiei, fiind distribuită remuneraţie În mărime totală de 6 354 411,51 lei (inclusiv 121
519,86 lei din Fondul remuneraţiei neelucidate.FR2Ne), dintre care 6238 354,50 lei Încasaţi din
teritoriul RM şi 116057,01 lei - din alte teritorii, rezultând În:

(a) În ce priveşte remuneraţia Încasată din teritoriul Republicii Moldova (6238354, 50 lei):

(b) În ce priveşte remuneraţia Încasată din alte teritorii (116057,01 lei):

NOTA nr. 8: Pentru mai multe detalii cu referire la repartiţie a se vedea: (1) Anexa nr. 15
Întitulată Raportul anual nr. 2 Privind provenienţa remuneraţiei spre repartiţie şi rezultatele obţinute;
(2) Anexa nr. 16 Întitulată Raportul anual nr. 3 Privind remuneraţia achitată de OGC străine.
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2. FRe2Ne. Elucidarea remuneraţiei.

(a) În afară de remuneraţia neelucidată rezultată după procesarea documentaţiei
aferente repartiţiei [ indicată la pct. 1 al acestui capitol: de 126334,15 lei], la fel, În anul
2014, ca urmare a verificării remuneraţiilor calculate OGC-Ior străine (Ia perfecta rea listelor În
vederea efectuării transferurilor În adresa acestora) a fost constatată remuneraţie neelucidată
În sumă de 6194,15 lei. Drept urmare, În anul 2014 În Fondul Remuneraţiei Neelucidate
INeridicate [FR2Ne] a fost trecută remuneraţie În mărime totală de 132528,30 lei. ar,
reprezentarea grafică a celor operate se prezintă astfel:

[29] REMUNERAŢIE NEEWCIDAl"Ă CONSTA'Ii\l"Ăîn anul 2014,
RESPECTIV REDIRECŢIONATĂ În FR22Ne, ORIGINĂND ;j.

din remuneraţia
distribuită În anii

precedenţi
6194.15

5%

din remuneratia
distribuită în anuÎ 2014...------~

126334,15
95%

(b) Totodată, În perioada de referinţă, din FRe2Ne a fost exclusă suma de
128970,08 lei, fiind redirecţionată după cum urmează:

[30] REMUNERAŢIE ELUODATĂ jRlDlCATĂ în anul 2014,
RESPECTIV - EXCLUSĂdin FRe2Ne ~il.

redirecţionată în
fonduri: [Fs] ~i
[FP] (urmare a

recalculuiefectuat)
7417,35

6%

elucidatăj achitată
titularilor de

drepturi individuali
13032,87

10%

repartizată în Fondul
Mixt [FM](titularilor
artidpanplarepartiţie

În anul 2014)
108519,86

84%

Prin urmare, soldul acestui fond la 31.12.2014 era de 891 217,04 lei.

NOTA nr. 9: Pentru alte detalii cu referire la circulaţia mijloacelor băneşti În FR2Ne, a
se vedea Anexa nr. 17 Întitulată Raportul anual nr. 4 Privind rezultatele măsurilor Întreprinse
pentru identificarea titularilor de drepturi: remuneraţia elucidată şi cea neelucidată, inclusiv
care nu a fost revendicată În termen de trei ani.
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3. Achitarea remuneraţiei (inclusiv din Fondul Social).
(a) În anul 2014 a fost achitată remuneraţie În mărime totală de 2191 855,02 lei

(inclusiv 190 384,53 lei impozit pe venit reţinut la sursa de plată) după cum urmează:

(31) REMUNERAŢIE ACHlTATĂ laoul2014

Remuneraţie pt
OGC straine _.....
48335,27

2%
Remuneraţie

editurilor muzicale
autohtone
5249,71

0%

Renllineraţie titulariilor de
drepturi membri ai AsDAC, ~ _e_

inel.din încasări externe
(autorilor şllnterpreţilor)

1922785,51
88%

Din FS: ajutoare
materiale acordate

titularilor de dreptruri
9600,00

0%

Din FS: Îndemnizaţii
de şedinţă Consiliului

."r .şi Comisiei de cenzori
15500,00

1%

Impozit pe venit
la sursa de plată (royalty)

190384,53
9%

(b) În ce priveşte raportul achitări remuneraţie În {din străinătate (AL IT = alte
teritorii ale lumii), situaţia se prezintă astfel:

(32) REMUNERAŢIE ACHI"D\TĂ Îo IÎNCASATĂ dio ALTT laoul 201.4

Remuneraţie achitatA de
AsDAC în ALTI /

OGC-urilor similare din
strălnâtate

46 335,27 lei
24%

Remuneraţie inc::asată de
AsDAC .din ALTI / _.
de la OGC.uri străine

150 063,06 Iei
76%

(c) În ce priveşte raportul ajutoarele materiale achitate În anii 2012-2013, situaţia se
prezintă astfel:

(33) AJUTOARE MATERIALE ACORDATE Îo aoul2014
COMPARATIV CU CELE ACORDATE îo aoul 2013

Ajutoare materiale
acordate in anul 2014

9600,00

cu 95,76 %!

---_ .._. -_._~-
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Ajutoare materiale
acordate in anul 2013

226202,00



. '.

•• 4. Cheltuieli.

(a) În anul 2014 au fost efe::.tuate cheltuieli În sumă totală de 1 864046,38 lei,
dintre care pentru:

1

•..,.,.••..., ,.,•.:.,.,::.."..:.•:.:..::•..:::,..:.,.•.•., '..•.',..:..,.. > <):> ..:.........:,:::<::.:::?/,f??,::'.:' <:::(::" .....
:./ ....:-..:. . . .. .... . .. ::.:::.;";."
~.'~':.:. ~.:...••..:.:.~.•.~. .: :.. -:. .-: :-: :.: . =.:<.:-: .:-:.: ".>' :-... ",'. :,;";,:':-:":,;':-:':,;".;";.:":.:';:'.. >:>:::

(b) ar, În perioada de referinţă. din cauza surselor insuficiente, au fost efectuate cu
cca 38% mai puţine cheltuieli decât cf;i.g prevăzute prin Devizul aprobat, la 30.12.2013, de
Consiliul de conducere al AsDAC (de 2 D91mii lei):

~::.:.:...... .

":::::::.:::::::
::'::".:."
; ., .
t::':" : ..: :.:: "."; ..

:.:.:,.:.,.::.::.::.::.,: ....
.. .- ..- .

." ," :".,":<:,:::::.,:::::.::.:::.:::., "'

Din aceeaşi pricină, pentru :;Goperirea costurilor de gestiune a fost utilizată
remuneraţie nedistribuită (după cum &5Zereflectat În diagrama nr.34.1), care urmează a fi
recuperată din contul deducerilor aferente Încasărilor viitoare.
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~.
i ,. I (e) Comparativ cu anii 2012 şi 2013, În perioada de referinţă (anul 2014) cheltuielile au

fost reduse considerabil, situaţia prezentându-se astfel:
", ,'. ,", ,". ,', ,', ',,", ,", ,", '.';.-:;';'.;'; .': ,",:' ",' .: >: ..;:-: :..... ; :-:.:-:.,-:.:-.:':. ,',... ',"', :::-: >::: :-:>:;.. ;':..-: ;<", ,"::-.:-::<;."", :..•.:: :..•...•..~..:. :.> ..-: ':.::.:' :-:.' .:.::<. "'>«: >?(~4i~~)~ij~ţW~U~P~ţriJATli~ă~t112~14://.> '.''.'.''.' »
...>.<>:<><>ţQ~rJ\M.#v~tt$ţ~<:fflf(ţGtSŢrţAt~~tlâ~i~2t:i~z Şi~ol~< ..>•..•>?> .
.. ,",-::.:'::::.:: . '-;.:;' ;.;"-:;.: ',:", ',' ","'," <:.;"; : ::: .:: ,", ::: ':.: . ',":-: . ,', .".. ,'.. -: .. ," ,' .. ', . ,". ,", ", ," ", ," . ,", ,,":.:': >: ::: ::.

:';.: ',.', . ","",' .. '. :-:"/:-:":<:-:>: .;';.:';.;'; .', ," ;. ,', :: :.: ',' "," . ',", ::: ::. ,:: ,.:'>::=': <" :.:.:. <"'.;'; ::::: ,', ,",

:<:::;';>: .,:':,.:. ::.:::.:::.:.:':.:: :.:...... . ".: :.:: '. : :-: :<:.:.;. .. :':.:::.:................. -:':-:':-:':::: . .. .. . '.".

»> .. ..'..'....~?:~f43Ş#f .. . :..•..•••.•..'..'.)i ....•..2..•..~.>"o. o.[J,OO..... •. ......,} .'.
.......... .::.:-::.: .....:.::??:.:-.

•••••• • •••••••••••••••••'.' ;.: :)<:.:
:<;:::.:.:-:.:-........ . .::.::::.-:.:.).::: .....
••:•.•:.:<:t'.5:-oo'oo(),-o<J G: ••.::.

<> lE~~6~r~'Y<~ .
:.;.:.:::.::: . .
. .. '$Q~Q60)io" .. .'..••.•.••••••
»:..... <.:-:;.: ;.... . ';.:.:.......: .

...... ..' .'. ..... ...... '.' :';.;':-:> >.»(tQQ.>. ......'. . . . . . ..'. .. ."><
..•:? •..•:: ....• <..:.:.. :2"01:t<: . . .:2ot~<::.. .•.•.....•..20.•:.1..4..•..'......••.•...•.•...:.••.' '.' ......•.•.::...•.•.•.•:...•.:
... '.' ." '.' ..... .' .' .. ;';.;>:> :<:< :::<:<:< .. '.. ' :';>.:'..:.;.:-:.. : . ;:.. . .0 •• o' ••• ' .' •• '. .'. ••••• '.':-::-: .'::-:: : ••••• ."-::-::';:';

(d) Cheltuielile sus-indicate În sumă totală de 1 864 046,38 lei au fost acoperite din
următoarele surse:

NOTĂ nr. 10: Pentru detalii cu referire la costurile de gestiune suportate În anul 2014,
a se vedea Anexa nr. 18 Întitulată Raportul anual nr. 5 Privind cheltuielile şi sursele de
acoperire În anul 2014.
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5. Sume nedistribuite Ineachitate (soldul mijloacelor băneşti la 31.12.2014) .

• ,; Soldul mijloacelor băneşti, aflate pe conturile AsDAC la 31.12.2014, era de
6183960,96 lei şi se constituia din:

[36] categorii de MB la sold - 31.12.2014

MB distribuite
4646491,20

75%

MB nedistribuite
1537469,76

25%

dintre care:

(a) mijloacele băneşti distribuite, la rândul lor, se constituiau din următoarele
subcategorii:

[37] subcategorii de l\ffi distribuite - sold-la 31.12.2014

Datorii fata de OGC
straine cu contracte

2053212,30
44,19%

Datorii fata de OGC
autohtone cu contract

114784,01
2,47%

Datorii privind editurile
muzicale straine

17 523,46
0,38%

Datorii privind editurile
muzicale autohtone

15259,78
0,33%

Datorii fata de OGC
strai ne fara contracte

451173,04
9,72%

Datorii privind titularii
.de drepturl( autori ~i

;,interpreţi)
465278,10
.. 10,01%

20

Remuneratie
compensatorie [RC-AV]

185780,23
4,00%

Remuneratie pe
categorii de titulari fara
contract ( retransmisie)

341030,07
7,34%

Fondul de ajutorare
materiala [FS]
476793,46

10,26%

Fondul de
promovare [FP]

525056,75
11,30%



Remuneraţie
OE!elucidată

i 891217,04
I
I 58%

I IRemuneraţie i
nedistribuită/netă j

JÎn,casată din AlTT I
"Al 745,60 i

, I

'3% I

băneşti nedistribuite, la rândul lor, se constituiau din următoarele.-.•

..,
/(b) mijlO~Cele

~bcategOrii:

/ ,... ----"-----_._------_._------_._-_._-----~------,---
,,' ',',;( ,, ,/' I

Motivele, nedistribuirii Ineachitării fie distribuirii lachitării tardive a sumelor În perioada
de referinţă, au fost:

1. Aşa impedimente majore precum:

1.1.Aflarea sub sechestru a mijloac/or băneşti ale AsDAC, care a fost dispus /a
demersul şi ca urmare a mai multor acţiuni de judecată, vădit abuzive şi ilegale,
intentate de organizaţia concurentă ANPCI. Acesta a fost aplicat cu titlu de măsură
de asigurare a respectivelor acţiuni, suma astfel sechestrată, până la anularea uneia
din Încheierile emise În acest scop (până În octombrie 2014 inclusiv), depăşind
considrabil suma mijloacelor financiare aflate pe conturile AsDAC. La 31.12.2014
continuau să fie sub sechestru 5 256 821 lei.
1.2. Lipsa rapoartelor suficiente privind creaţiile valorificate (DSu) necesare pentru
efectuarea repartiţiei remuneraţiei, companiile de radio şi de televiziune ignorând
notificările AsDAC de a le prezenta, printre motivele invocate de aceştia fiind: că
As DAC n.ar avea dreptul să solicite DSu (aceştia Înţelegând În mod eronat deciziile
contradictorii de avizare emise de AGEPI În anii 2012 şi 2013) fie că le-ar fi
prezentat organizaţiilor concurente ANPCI şi Isau ORDA. Nici acestea din urmă
(ANPCI şi ORDA) nu au răspuns la cererea AsDAC de a i le remite,

2. Remuneraţia Încasată În trimestrul IV al anului de referinţă este distribuită, de regulă,
În trimestrul I al anului care urmează.

Director general al AsDAC

Contabil-şef al AsDAC

Angela STROICI

Tatiana RUDENCO
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