
,~i.
,"1
.~~.i~~.
" >:, .

..:, ~~.:.

Statutul Asociaţiei Obşteşti Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe" din Republica Moldova (AsDAC)

STATUTUL
este aprobat de Conferinţa
autorilor şi titularilor de
drepturi conexe din Republica
Moldova la 31 mai 1999.
Reconfirmat de Adunarea
generală a fondatorilor
la 09.03.2000

A

INREGISTRA T
la Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
la 16 martie 2000,
Certificatul nr. 1330

, ,

,

\

I

pagU/iO

Înregistrat de Ministerul
Justiţiei în redacţie nouă,
la 10.11.2005

Înregistrat de Ministerul
Justiţiei în redacţie
modificată şi completată
la .lI- iuta. .1 orb

CHIŞINĂU 2015

Aprobat în redacţie nouă
de Conferinţa a III-a
ordinară a AsDAC
Proces verbal din 28 mai 2005

<i
;:;~
(,~.',i,
'iÎ
1 ~ Aprobat în redacţie modificată
, şi completată de Conferinţa a V-ea

, ,; , ordinară a AsDAC

lJ,,:j~i$it~ie QI STA TUT'~'~,?ţei;}y
.:~ ţ/;;~Î:~~'ţ~!
111~ Asociaţiei Obşte-şti~~":r~'Aso~iaţia"Dr~pturide Autor şi Conexe"
_~::~.: dIn RepublIca Moldova (AsDAC)
'~ ';...~'.

'-~1~



Statutul Asociaţiei Obşteşti Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe" din Republica Aloldova (AsDAC)

STATUTUL
Asociaţiei "Drepturi de Autor şi Conexe"

din Republica Moldova (AsDAC)
În redacţie modificată şi completată aprobată de Conferinţa a V-ea ordinară a AsDAC din 30 mai 2015

1. Dispoziţii generale

1.1. Denumirea completă: Asociaţia Obştească Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe"
din Republica Moldova (AsDAC), În continuare - AsDAC.

1.2. Forma organizatorico-juridică: Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe" este
asociaţie obştească necomercială şi nonguvemamentală cu drept de persoană juridică, constituită la
31 mai 1999 prin libera asociere a autorilor şi interpreţilor. AsDAC dispune de bilanţ independent,
conturi de decontare şi depozitare, În lei şi valută străină, ştampilă cu denumirea sa în limba de stat,
dispune de fonduri fixe şi circulante, alt patrimoniu distinct.

1.3. Scopurile: Gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi conexe şi protecţia
drepturilor morale ale titularilor de drepturi.

1.4. Cadrul juridic: Constituţia Republicii Moldova, Legea privind dreptul de autor şi
drepturile conexe, Legea cu privire la asociaţiile obşteşti", altă legislaţie a RM În vigoare şi
convenţiile internaţionale a cărei parte este Republica Moldova.

1.5. Teritoriul de activitate: teritoriul Republicii Moldova.

1.6. Durata activităţii: nelimitată.

1.7. Sediul: strada N. Zelinski 24a, municipiul Chişinău, MD2038.

1.8. Termenii utilizaţi În prezentul Statut semnifică următoarele:
- autor (compozitor, autor de text, scriitor, poet, dramaturg, regizor, pictor, coregraf etc.) -

persoana fizică prin a cărei muncă intelectuală a fost creată opera;
- interpret - actorul, dirijorul, vocalistul, instruroentistul, dansatorul sau o altă persoană care

joacă roluri, cântă, recită, sau Într-un alt mod interpretează opere literare, de artă, muzicale,
numere de varieteu, de circ etc., ocrotite sau neocrotite de dreptul de autor;

- titular de drepturi conexe - interpret, producător de fonogramă (videogramă), organizaţie de
teleradiodifuziune;

- titular de drepturi - autor sau interpret;
- imprimare - fixarea sunetelor şi / sau imaginilor cu ajutorul mijloacelor tehnice pe orice

suport material care permite perceperea, reproducerea sau comunicarea lor multiplă;
- gestiune pe principii colective a drepturilor patrimoniale - gestionarea în modurile

prevăzute de legislaţie şi de prezentul statut, În nume propriu sau în numele titularilor de drepturi, a
drepturilor patrimoniale ale autorilor şi titularilor de drepturi conexe .În temeiul contractelor cu
aceştea, precum şi a acelor dreptUri patrimoniale În privinţa cărora gestiunea pe principii colective
este potrivit legii obligatorie;

- licenţă - contract civil, obligator de a fi încheiat cU:autorii, titularii de drepturi conexe sau cu
Succesorii acestora, sau cu organizaţia de gestiune pe principii colective a drepturilor patrimoniale
de către toate persoanele care valorifică obiecte ale dreptului de autor şi / sau drepturilor conexe;

- repertoriul AsDAC - totalitatea operelor muzicale, cu şi rară text, literare, de artă,
audiovizuale, a interpretărilor, a fonogramelor etc. ocrotite de drepturile de autor şi conexe, ale
căror autori sau alţi titulari de drepturi conexe au transmis către AsDAC drepturile patrimoniale
pentru gestiune pe principii colective direct sau prin intermediul organizaţiilor similare din ţară şi de
peste hotare;

- operă - creaţii muzicale, cu şi rară text, literare, de artă, audiovizuale etc.
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Statutul Asociaţiei Obşteşti Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe" din Republica Moldova (AsDAC)

II. Sarcini şi metode de realizare a acestora. Principii fundamentale de gestiune
a drepturilor patrimoniale. Drepturile şi obligaţiile AsDAC

2.1. AsDAC este organizaţie de gestiune pe principii colective a drepturilor patrimoniale
deschisă tuturor titularilor de drepturi de autor şi interpreţilor din Republica Moldova şi străinătate.

AsDAC gestionează, direct sau prin colaborare, şi drepturile patrimoniale ale altor categorii
de titulari de drepturi conexe la solicitarea expresă a acestora şi /sau În virtutea legislaţiei În vigoare
a Republicii Moldova.

AsDAC gestionează drepturi conexe ca activitate secundară, deoarece supravegherea
respectării drepturilor morale ale autorului este sarcina primordială a AsDAC.

2.2. AsDAC gestionează:
- drepturile exclusive patrimoniale care sunt transmise AsDAC direct de către titularii de

drepturi de autor sau conexe sau care sunt Încredinţate spre gestiune AsDAC de către organizaţiile
de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale din ţară sau străinătate prin semnarea cu AsDAC a
contractelor de reprezentare, inclusiv reciprocă, a intereselor;

- categoriile de drepturi patrimoniale pentru care, potrivit legii, gestiunea pe principii
colective este obligatorie în privinţa tuturor creaţiilor şi tuturor titularilor de drepturi, inclusiv ale
celor care n-au mandatat AsDAC în acest sens.

2.3. Nici o terţă organizaţie de gestiune colectivă similară, din ţară sau de peste hotare, nu
are dreptul rară consimţărnântul AsDAC să gestioneze pe principii colective operele şi drepturile
conexe din repertoriul AsDAC.

2.4. În virtutea gestiunii pe principii colective a drepturilor patrimoniale, AsDAC permite
sau interzice:

- interpretarea publică a operelor;
- comunicarea publică a operelor, inclusiv prin retransmisie;
- demonstrarea publică a operelor;
- reproducerea directă sau indirectă, integrală sau parţială, sub orice formă şi În orice mod,

temporară sau permanentă, a operelor şi interpretărilor;
- difuzarea operelor şi interpretărilor, inclusiv fonogramelor ce includ opere/interpretări, prin

comercializare şi dare în chirie;
~ importul exemplare lor operei pentru difuzare pe piaţa internă, inclusiv a celor produse cu

permisiunea autorului sau altui titular al dreptului de autor;
- valorificarea operelor muzicale ca tonuri de apel şi pe internet;
- multiplicarea În scopuri comerciale a operelor de artă plastică, decorativă şi aplicată, a

fotografiilor (inclusiv În mass media) etc.~
- alte modalităţi de valorificare a creaţiilor În baza contractelor semnate cu titularii de

drepturi.

2.5. AsDAC autorizează valorificarea operelor şi interpretărilor în modurile indicate la
pct.2.4. prin eliberarea licenţelor corespunzătoare.

2.6. Ca o derogare de la alin. 4 al pct. 2.4., AsDAC eliberează licenţă pentru reproducerea
interpretării (eventual pentru comercializarea exemplatelor astfel reproduse) doar în cazul solicitării
exprese/acorduhli în scris / a interpretului.

În cazul În care o asemenea reproducere este autorizată direct de interpret, contractul de
autorizare corespunzător trebuie să conţină avizul prealabil al AsDAC (printr-o menţiune datată cu
o dată anterioară semnării acestuia de părţi).

2,7. AsDAC, de asemenea, perfectează licenţe:
- pentru cazurile când consimţărnântul titularului de drepturi nu se cere, dar este obligatoriu

în virtutea legii să se plătească remuneraţie, cum ar fi pentru interpretarea şi comunicarea publică,
inclusiv prin retransmisie, a fonogramelor ce conţin interpretarea; pentru darea în chirie şi
împrumut; pentru revânzarea exemplarelor de fonograme/videograme ce includ opere şi interpretări;'
alte cazuri prevăzute de lege;
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Statutul Asociaţiei Obşteşti Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe" din Republica i\loldova (AsDAC)

- pentru plata remuneraţiei compensatorii pentru copia privată în virtutea art.20 al Legii
privind dreptul de autor şi drepturile conexe a RM.

2.8. AsDAC are dreptul să reţină din remuneraţia de autor (acumulată) sume (prelevate
procentual În mărimea decisă de Consiliul de conducere al AsDAC) pentru:

a) acoperirea costurilor suportate la acumularea, distribuirea şi plata acestei remuneraţii;
b) pentru crearea unor fonduri speciale (de ajutorare materială a membrilor AsDAC aflaţi În

situaţii precare; de stimulare materială a tinerilor autori etc.), defalcările pentru aceste fonduri Însă
neputind depăşi 10% din suma totală a onorariului acumulat pentru distribuire.

2.9. Alte drepturi ale AsDAC:
a) să acorde asistenţă juridică membrilor săi, inclusiv să reprezinte, din nume propriu sau din

numele membrilor săi, interesele lor legitime În organele şi organizaţiile de stat;
b) să controleze activitatea beneficiarilor privind valorificarea operelor, inclusiv În ce

priveşte respectarea condiţiilor de valorificare şi termenelor de achitare a remuneraţiei de autor;
c) În caz de necesitate, să întreprindă orice măsuri legale pentru restabilirea drepturilor de

autor şi conexe Încălcate, inclusiv prin intentarea acţiunilor în judecată, atât În nume propriu, cât şi
în numele titulari lor de drepturi pe care-i reprezintă;

d) să exercite În volum deplin atribuţiile conferite de Codul de procedură civilă, inclusiv: de
a semna şi depune acţiuni de chemare În judecată; de a strămuta pricina la o judecată arbitrală; de a
renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune; de a majora sau reduce cuantumul acestor
pretenţii; de a modifica temeiul sau obiectul acţiunii; de a o recunoaşte; de a încheia tranzacţii; de a
intenta acţiune reconvenţională; de a transmite Împuterniciri unei alte persoane; de a ataca
hotărârea judecătorească; de a-i schimba modul de executare; de a amâna sau' eşalona
executarea ei; de a prezenta titlul executoriu spre urmărire; de a primi bunuri sau bani în temeiul
hotărârii judecătoreşti;

e) în limitele stabilite de legislaţie, să iniţieze proiecte de modificare şi completare a actelor
normative privind dreptul de autor şi drepturile conexe; . ,;;,y;, r'

f) să semneze contracte de reprezentare reciprocă a intereselor cu societăţi similar'ţ ilin ţară
şi de peste hotare, să adere şi să participe la forurile internaţionale vizând gestiunea' pe':principii
colective a drepturilor patrimoniale;. ',,'~:'~"""

g) să stabilească tarife minime pentru modalităţile de valorificare a dreptiitj)or''de'autor ,şi
conexe În privinţa cărora asemenea tarife nu au fost prevăzute prin hotărâre de guvern: U(eliberarea
licenţelor tariful concret care se negociază cu beneficiarul nu poate fi stabilits~b 'liIDI.tâprevăzută
de Guvern sau de AsDAC. ' ;--,y'~.,:::;,

h) să desraşoare activităţi editoriale; să fondeze mijloace de informare.în;rrias~rpt()priişi să
se folosească, conform legislaţiei, de cele de stat; , • ';'.';;';);{;'.

i) să efectueze alte activităţi necomerciale ce rezultă din obligaţllinil~S~U]llate prin
contractele cu titularii de drepturi. ,,' .,~i~?~~~1ţ:",;.

- . _o~.__._7:"~?:,,'i,J;':.~," .,'.'~:

210 ObI' ţii'l A DAC ",¥",',w:r,'"".,.,.. 19a e s : .,~;1o~,~'~:~;:'tg>.,. ".
a) să respecte cu stricteţe Constituţia şi actele normative ale RepubliciLMoldova,i'co'iivenţiile

internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi prezentul Statui);~" '.:~ "
b) să introducă modificările necesare În prezentul Statut În cazul modificăriilegIs aţIeI; .
.c) să informeze anual Ministerul Justiţiei despre continuarea activităţii saiiZ,jlfdiCili'id"'den~iea,

sedIUl o:ganulu! de conduc,ere, datel.e privind conduc~torii AsDAC; ..~_,~.
d) sa verse m buget ŞIm fondurIle extrabugetare ImpOZIteleŞIalte plaţI,?~lrgatom prevazut~de

legislaţie":',: ."", .. ?- '-~- ,.

e) să completeze registrele operelor, titularilor de drepturi reprezentaţii~B ~şDAC şi să ~uCă
evidenţa licenţelor AsDAC;_."i ..?~ ::'Z',

f) să aplice acelaşi tratament tuturor operelor În privinţa cărora ge~ti,iî!:eazăUfepturi, inaifereht,
dacă acestea i-au fost Încredinţate direct de deţinătorii drepturilor fie}e.:Eep~z1ntaţii aCţ:stora,,~e
aceştea autohtoni sau străini; ',' .,,",,~;ţ;jr~' -; ,c

g) să informeze membrii săi la solicitarea acestora şi Consilll;Lde.co£d»~ţI~.~sDA~,_m~,niai
rar decât o dată În an, despre activitatea sa, realizările prevederilc~~~E.~~~~S~~ '
drepturi şi Îndeplinirea obligaţiilor contractuale cu alte organe similare dm .,ta;ă,Ş.! ae peste Ilotare;ţ,. ".

:~:;;~.' ,erY ~ "'."



Statutul Asociaţiei Obşteşti Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe" din Republica Mol.dova (AsDAC)

h) să perfecteze rapoarte financiare trimestrial şi anual în ordinea stabilită de legislaţie;
i) să prezinte informaţii despre activitatea sa "Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală"

Î.S. a R.M. în limitele stabilite de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

III. Titulari de drepturi reprezentaţi de AsDAC. Membrii AsDAC

3.1. Membru al AsDAC este orice autor, interpret, moştenitor legal al drepturilor acestora,
sau persoană juridică titulară a dreptului de autor (asociaţie obştească) care Încredinţează AsDAC,
prin semnarea contractului corespunzător cu AsDAC, să gestioneze pe principii colective dtepturile
lor patrimoniale. Calitatea de membru se obţine din data semnării contractului cu AsDAC. .

Editurile muzicale care au o altă formă juridică decât asociaţie obştească pot fi reprezentate
de AsDAC prin Încheierea unui contract cu aceasta, În care să fie stipulate drepturile şi obligaţiile
reciproce.

3.2. Membri ai AsDAC, de asemenea, pot fi cetăţenii străini şi apatrizii cu condiţia că nu
sunt membri ai altei organizaţii de gestiune similare sau dacă prezintă de la asemenea organizaţie
adeverinţă că nu este Împotriva gestiunii drepturilor acestora de către AsDAC.

3.3. Alte categorii de titulari de drepturi conexe pot obţine calitatea de membru-asociat al
AsDAC prin semnarea contractului corespunzător cu AsDAC, totodată, fiind obligat să plătească
cotizaţiile de membru prevăzute de prezentul Statut.

3.4. Obţinerea calităţii de membru, inclusiv de membru-asociat, al AsDAC
implică/semnifică:

- deplina adeziune a acestuia (membrului AsDAC) la prezentul statut cu toate eventualele
modificări ce vor surveni; ._

- gestiunea de către AsDAC a dtepturilor membrului În privinţa tuturor operelor acestuia,
atât a celor create până la aderarea la AsDAC, cât şi celor create ulterior;

- inadtnisibilitatea deţinerii calităţii de membu a unei alte organizaţii de gestiune pe principii
colective, inclusiv de peste hotare, decât dacă AsDAC nu este reprezentată în ţara corespunzătoare
de către o astfel de organizaţie, fie că acest lucru nu contravine înţelegerii dintre cAsDAC şi
asemenea organizaţie de gestiune străină;,,:,~ c,."

- responsabilitatea deplină a membrului de a-şi informa partenerii despre. obligaţiile ce-i
revin conform prezentului statut.:: . /

3.5. Membrul AsDAC este obligat:
-- să respecte prezentul statut,

- să înregistreze la AsDAC toate operele/obiectele de drepturi conexe/ sale" ','
- să furnizeze toate informaţiile necesare gestiunii dtepturilor; '" '
- să declare situaţia la zi a contractelor editoriale (de cesiune );'" ,
- să prezinte adeverinţa organizaţiei de gestiune străină privind avizul poiiti.y'al ;acesteia în

privinţa aderării la AsDAC; -'. :~,.-~"-
. - să prezinte adeverinţa organizaţiei de gestiune locale care să inflfll.le..'că,:#~~'membrul

acestei organizaţii - În cazul când există certitudinea că este membrul aceleiillte QrgiJilizaţii locale" ,'-- , , ..••"-.-<..'1 •

de gestiune a dtepturilor ..•. ':f.f1.\j,
- În caz de nece;itate, să susţină AsDAC la urmărirea valorificării ilicite;a;gt;~'e16~sale şi

obţinerea probelor cu privire la dteptul asupra creaţiilor respective; .', ,-
- să. păstreze confidenţialitatea cu privire la orice informaţie. vizâll,d),actIvy~a sau

documentele AsDAC, exceptând cele care au, potrivit Legii sau prezentulul':#atu1, un\'~!ffacter
~&- '



Statutlli Asociaţiei Obşteşti Asociaţia "Drepturi de Autor şi Conexe" din Republica A{oldova (AsDAC)

3.6. Membrul AsDAC are dreptul:
- să aleagă şi să fie ales În organele de conducere ale AsDAC;
- la un vot în cadrul Conferinţei;
- să propună pentru discuţie la Conferinţele şi şedinţele Consiliului de conducere probleme

ce ţin de competenţa acestor organe şi să participe la dezbateri;
- să solicite consultaţii juridice asupra oricăror chestiuni ce ţin de valorificarea drepturilor

de autor şi / sau conexe;
- să primească remuneraţie pentru fiecare mod de valorificare a operelor/interpretărilor sale

gestionate pe principii colective de către AsDAC;
- să consulte la sediul AsDAC: raportul anual, bilanţul contabil, raportul organelor de

conducere şi comisiei de cenzori, textul şi expunerea de motive a hotărârilor ce urmează să fie
supuse aprobării Conferinţei, situaţia sumelor din conturile bancare, informaţia privind categoriile
de utilizatori şi numărul de plătitori din fiecare categorie şi suma totală acumulată de la fiecare
categorie, regulamentul de distribuire a remuneraţiei Încasate, situaţia litigiilor cu beneficiarii.
Accesarea de către membrii AsDAC a documentelor şi informaţiilor prevăzute de prezentul statut
are loc doar după depunerea unei cereri În formă scrisă şi perfectarea unui acord de confidenţialitate
potrivit modelului aprobat de Consiliul de conducere al AsDAC.

..~

3.7. Membrul-asociat are aceleaşi dreprturi şi obligaţii ca şi membrul AsDAC, exceptând
dreptul la vot În cadrul Conferinţei şi dreptul de a alege şi a fi ales în .organele de'conducere ale
AsDAC. . .'

Conform alin. (2) din pct. 2.1 în coraborare cu alin. (l) din acelaşi punct" al prezentului
Statut, precum şi cu pct. 1.2 şi alte prevederi ale acestuia, prin membri-asociaţi'se".înţeleg alte
categorii de titulari decât interpreţii şi cei de drepturi de autor, gestiunea dreptuTI1o'i,'celordintâi
fiind realizată de AsDAC În virtutea Legii fie la solicitarea acestora, astfel.aceaStă:âvând'ca:racterul
unei activităţi suplimentare la cea de bază pentru care s-a constituit AsbAC;t~e~~1'cejustifică
restricţionarea drepturilor acestora conform alin. (1) al acestui pct. 3.7. al Statutl.liti"" ...

. .~;J:J'")~ <;.

3.8. Pierderea calităţii de membru, inclusiv de membru-asociat, al AspAC'!\!"e. oc.:\
- din data de Întâi a lunii calendaristice următoare celei în care' a;fo'StţăâQiltaÎă decizia

Consiliuluî de conducere al AsDAC de excludere a acestuia din rândurile tn.eîiib'fi~~DAC, dacă
cel vizat nu a contestat-o într-un termen de 15 zile din data recePţion~i-,JP~Irare:nre~~;l';d~cizii şi
anunie prin expedierea in adresa acestuia (Consiliului de conducere) a uneiii9tifi[ăfi'Î1i"'!'f~ă Scrisă
cu indicarea obligatorie a obiecţiilor de rigoare, precum şi dacă eventuâj;t:g25testaţie, este':'c]ilificată
de Consiliu ca fiind nejustificată - în caz de încălcare de către membrul AsDAC,!ţprezentiilui statut;

- din ziua următoare ultimei zile a anului calendaristic - În cazul reîîu'ii'ţiilida această~aiitate
cu condiţia că notificarea de renunţare este adresată AsDAC cu cel pUţin6'1Uiîi;în~tt'd~~pirarea
anului calendaristic. Absenţa unei asemenea notificări conduce la prehiiigiielicalităţii ae.niembru
cu şase lunî. .... .

IV. Organe de conducere, control şi admiiIistrare.;.!lliale

4.1. Conferinţa.
:,~;,".

4.1.1. Organul suprem de conducere al AsDAC este Conferinţa')F
Conferinţa se convoacă În mod ordinar o dată la 5 ani, dar. po~t~ fi convocată şi ÎIl;mod
extraordinar , .~~;.,:'~- - ."",-

din iniţiativa Consiliului de conducere al AsDAC sau la solicitarea a ceFpuţirrjumătate ain numărul
total de membri ai AsDAC. '."

Faptul convocării Conferinţei se aduce la cunoştinţa membriI2i}~.OAG ae catre COllSiliul
de conducere al AsDAC cu cel puţin 30 de zile în avans prin publicare~~aviZului corespunzător~tât
pe site-ul AsDAC, cât şi Într-un ziar de răspândire naţională. RespectiVUl aviz, trebuie să. conţi~~
datele de referinţă privind atât prima convocare, cât şi cea de a douaconvocar~m,eventu:ahtateaEa
'la prima convocare- preconizată lucrările acesteia nu vor puteafi:de~f%urale'a~Ii~s~.eţcvo~~
prevăzut Ia pct. 4.1.3. al prezentului Statut. Prin date de referinţă se rnţeIegordmeilae ZLprOVlzone
a Conferinţei, data, ora şi locul convocării, data celei de a doua convocăFi;;feptltâii'd~i~ide;cu+cea
a primei convocări.
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4.1.2. Competenţa exclusivă a Conferinţei o constituie:
a) adoptarea şi modificarea Statutului AsDAC;
b) alegerea Consiliului de conducere al AsDAC, inclusiv a membrilor supleanţi, ŞI a

Comisiei de cenzori;
c) aprobarea rapoartelor Consiliului de conducere şi Comisiei de cenzori;
d) hotărârea despre stoparea activităţii şi lichidarea AsDAC.

4.1.3. Conferinţa este deliberativă /validă dacă În prima dată calendaristică de convocare
Întruneşte cel puţin 50% din numărul total de membri ai AsDAC, iar În cea de-a doua dată
calendaristică de convocare - indiferent de numărul celor prezenţi la Conferinţă.

Hotărâri le pe marginea chestiunilor indicate la pctA.I.2 se adoptă cu votul a cel puţin 2/3
din numărul de membri prezenţi la Conferinţă. Alte chestiuni se rezolvă cu voturile majorităţii
simple a membrilor prezenţi. .

Modul de votare este deschis şi doar la solicitarea expresă a 51% din membrii prezenţi poate
fi secret.

4.2. Consiliul de conducere al AsDAC.
4.2.1. Consiliul de conducere al AsDAC este organul reprezentativ de conducere al AsDAC

în perioada dintre Conferinţe. Consiliul de conducere este ales de Conferinţăpe,un.termen de cinci
ani în număr de 16 persoane dintre care cel puţin 80% trebuie să fie autori~celJ~lţi c:iJ!teJjJreţi şi un
reprezentant din partea editurilor muzicale. În aceleaşi proporţii se' aj~:.3i~l'membti1iupleanţi ai
Consiliului de conducere. ""::";"" yr'~' "

f~_--"'''5;, :.i ',._~

4.2.2. Consiliul de conducere Îşi convoacă şedinţele pe măs\lŢl!J:!i<~~~it}iţiIQr;g,ar:nu~mai rar
decât o dată în semestru. Şedinţa Consiliului de conducere este deliberati-&~~da(ă,j,aea Rarti:ejpămai
mult de 50% din numărul de membri aleşi. Consiliul de conducere adoptă,hotăJîri cUQ majoritate
simplă de voturi a membrilor prezenţi. În cazul egalităţii de voturi, cel a1P:f~Ş~dktel~:~ste dedsiy.

4.2.3. Competenţa Consiliului de conducere:
a) adoptă emblema AsDAC;
b) alege Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului de conducere'; ~-:: ,c' •.. '

c) exclude din rândurile sale, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul d~ memh,Jj prezenţi'la:
şedinţă, membrul Consiliului de conducere care, din diferite motive (dezint~re's, boală, trect;re cu.
traiul peste hotare, demisie, renunţare la calitatea de membu al AsDAC etc.):if1.('apartjcip<j.t1~trei:
şedinţe consecutive ale Consiliului de conducere al AsDAC, ocupând locurile"\'acante.cu membri
supleanţi; . . . . '.' .

d) formează comisii specializate din rândurile membrilor săi, care au dreptul,de a invita le
şedinţele sale, în calitate de consultanţi, şi alţi membri ai AsDAC; . ;'.

e) numeşte în bază de contract directorul general, vicedirectorul general şi '<Pi!:8b.i1ul-şef;
f) aprobă, schema statelor de personal şi categoriilor de salarizare, devizul anu~lide costuri şi

de surse pentru acoperirea acestor costuri; .
g) stabileşte mărimea îndemnizaţiei de şedinţă a membrilor Consiliului de,~c.onducere şi

secretarului de şedinţă, cât şi poate modifica cuantumul cotizaţiilor de membru; , .'i

h) aprobă raportul financiar anual al Directoratului; ,>
i) stabileşte tarife minime ale remuneraţiei de ,autor conform pct.2.9 *lit. g*:#prezentului

".statut; ~..
j) fixează cuantumul procentual al sumei pasibile reţinerii din remuneraţia Miautor pentru

acoperirea costurilor de gestiune, cât şi tarifele pentru eliberarea licenţelor şi ajutof!1l;consultativ
acordat membrilor săi; Jil"-

J':'ff
k) crează fonduri în condiţiile pct.2.8. *lit b* al prezentului statut; ;-1,.
1)adoptă instrucţiuni privind acumularea, distribuirea şi achitarea remuneraţiei'de autor;
m) adoptă. formulare de contracte şi licenţe generale, acte de control, }~oart~ ale

inspectorilor şi contabilităţii, regulamente de evidenţă a autorilor, creaţiilor şi a--diverselor;regJstre;
n) convoacă şi organizează Conferinţa AsDAC;
o) constituie filiale şi aprobă regulamente de activitate a acestora;
p) soluţionează alte probleme ce intră în atribuţiile AsDAC.
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4.2.4. Preşedintele Consiliului de conducere.
Preşedintele Consiliului de conducere are următoarele atributii:
a) convoacă şedinţele Consiliului de conducere şi dirijează activitatea de pregătire ŞI

desraşurare a lor; .
b) semnează hotărârile Consiliului de conducere, vizează documentele pentru deschiderea

conturilor bancare şi alte
documente oficiale ale AsDAC;

c) dirijează activitatea comisiilor create de Consiliul de conducere al AsDAC;
d) asigură conlucrarea AsDAC cu uniunile de creaţie, alte asociaţii obşteşti şi organizţaii

statale în problemele ce ţin de competenţa AsDAC;
e) reprezintă AsDAC în ţară şi peste hotare.

4.3. Comisia de cenzori.
Comisia de cenzori constituită din 3-5 membri desemnaţi de Conferinţă, are acces nelimitat

la toate documentele AsDAC şi asigură controlul activităţii economico-financiare a AsDAC cel
puţin 1/an.

4.4. Directoratu\.
4.4.1. Directoratul este organul executiv al AsDAC constituit din personal angajat pentru

exercitarea efectivă a atribuţiilor ce revin AsDAC prin prezentul statut, inclusiv:
a) îndeplineşte lucrul practic de gestiune pe principii colective a drepturilor

patrimoniale conform legislaţiei în vigoare, prezentului Statut, a hotărârilor Conferinţelor şi
Consiliului de conducere;

b) garantează pe propriul' risc cu mijloacele de care dispune, cu excepţia remuneraţiei de
autor, angajamentele luate din numele AsDAC;

c) asigură păstrarea şi creşterea fondului statutar al AsDAC;
d) dispune de bunurile AsDAC -clădiri pentru oficiu şi alt echipament gospodăresc (proprii

sau închiriate), mijloace tehnice şi alte bunuri;
e) asigură transparenţa activităţii desfăşurate de AsDAC prin publicarea pe site-ul AsDAC a

rapoartelor financiare anuale aprobate de Consiliul de conducere; aceste rapoarte trebuie să reflecte
asemenea informaţii ca: suma încasărilor; sumele distribuite, inclusiv categoriilor de titulari de
drepturi; suma cheltuielilor efectuate şi soldul mijloacelor băneşti la finele anului de referinţă;

t) participă la şedinţele Consiliului de conducere al AsDAC asiguiând informarea acestuia
asupra activităţii curente.

Obligaţiile băneşti, eliberate de AsDAC, sunt semnate de două persoane: directorul general
sau de persoana care îl înlocuieşte şi contabilul-şef sau persoana împutemicită prin procura

. directorului general.

4.4.2. Directorul general.
a) acţionează rară procură în numele AsDAC, reprezintă AsDAC în asociaţii şifoturi din

ţară şi de peste hotare şi efectuează orice operaţiune necesară realizării activităţii AsDA,C, inclusiv
sesizează instanţele de judecată conform pct.2.9 *lit.c şi d* al prezentului statut; <::.'..

b) selectează, numeşte şi eliberează din funcţie personalul angajat al Asp~<;:':,inclusiv în
filialele sale, conform schemei statelor de personal şi categoriilor de salarizar.e ap~<?~~tă:'di:~~n~i~iu;

c) asigură organizarea şi conducerea curentă a AsDAC, urmărInd mdep.~anlor
Conferinţei, Consiliului de conducere, actelor normative; '.'.;;" "~.,,.

d) semnează contracte cu autori, titulari de drepturi conexe, asociaţii' obş,!:şti, org~~aţii de
gestiune din ţară şi de peste hotare privind gestionarea pe principii col~stiye ailiţp,turilor
patrimoniale; .:"î' .
•, e) eliberează licenţe către beneficiari privind valorificareacreaţiilor~diii:fţpertoriiil!A~PAC,
cât şi licenţe în privinţa cărora gestiunea pe principii colective este potrivinegii7~1iligatolie';. . .-
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f) aprobă regulamentul intern de lucru al AsDAC;
g) elaborează devizul de costuri şi de surse pentru acoperirea acestor costuri, prezintă

Consiliului de conducere rapoarte privind activitatea AsDAC şi respectarea devizului menţionat;
h) deschide conturi În bancă şi efectuează În numele AsDAC orice operaţie de plată, inclusiv

a remuneraţiei de autor, a impozitelor şi altor plăţi aferente activităţii persoanei juridice;
i) creează şi asigură condiţii favorabile de muncă salariaţilor AsDAC, rezolvă problemele

sociale ale colectivului în conformitate cu legislaţia;
j) dispune de bunurile AsDAC.

4.5. Filialele.
Filialele sunt sub diviziuni organizatorice ale AsDAC constituite de către Consiliul de

conducere în cazul necesităţii desIaşurării activităţii asociaţiei nemijlocit "în anumite regiuni ale
republicii, prin urmare:

- se constituie din personal angajat (1-5 persoane după caz /şef, contabil, inspector sau şef,
inspector fie inspector) În temeiul deciziei directorului general al AsDAC şi după criteriul teritorial;

- au drept scop realizarea aceloraşi direcţii de activitate a AsDAC; şi
- au dreptul de administrare operativă a bunurilor atribuite, AsDAC continuând să fie titular

al dreptului de proprietate asupra tuturor bunurilor sale În ansamblu.

V. Sursa, modul de formare şi utilizare
a proprietăţii şi altor bunuri ale AsDAC

5.1. Sursa ŞÎmodul de formare:
a) sumele reţinute (prelevate procentual) din remuneraţia acumulată pentru acopenrea

costurilor efective suportate la acumularea, distribuirea şi plata acestei remuneraţii;
b) cotizaţiile de membru:
'b) - de aderare, constituind 100 lei (una sută lei) la data Încheierii pentru prima dată a

contractului cu AsDAC şi 20 lei (douăzeci lei) la data revizuirii /reîncheierii acestuia;
"b) - anuale, constituind Olei (zero lei);
c) plata încasată pentru serviciile acordate, inclusiv pentru eliberarea licenţelor;
d) mijloacele băneşti oferite de sponsori În limitele prevăzute de legislaţie;
e) veniturile obţinute de la realizarea producţiei tipografice proprii;
f) alte surse care nu contravin legislaţiei.

5.2. Utilizare:
Mijloacele obţinute în modurile sus-indicate nu pot fi distribuite membrilor AsDAC şi

sunt folosite exclusiv pentru acoperirea costurilor AsDAC efectiv suportate întru realizarea
scopurilor sale statutare.

În acest sens, din excedentul format pe o anumită perioadă se constituie un fond de rezervă
exclusiv pentru acoperirea eventualelor cheltuieli viitoare.

5.3. Statul nu poartă răspundere pentru obligaţiile AsDAC, după cum nici AsDAC nu poartă
răspundere pentru obligaţiile Statului.

VI. Încetarea activităţii AsDAC

6.1. AsDAC Îşi încetează activitatea în cazul reorganizării sau lichidării prin hotărârea
Conferinţei, adoptate În modul indicat la pct.4.1.3., fie prin hotărârea definitivă a instanţei de.
judecată privind lichidarea.

6.2. În termen de 60 de zile de la adoptarea hotărârii corespunzătoare de încetare a activităţii
AsDAC, Directoratul asigură achitarea tuturor sumelor de onorarii acumulate către autori şi titularii
de drepturi conexe, drepturile cărora sunt gestionate pe principii colective.

pagî.9/10
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6.3. Inventarul şi mijloacele băneşti, care, la data Încetării activităţii, Vor constitui fondul
statutar al AsDAC:

- în cazul reorganizării, se transmit asociaţiilor, care preiau activitatea de gestiune pe
principii colective a drepturilor patrimoniale, În proporţia numărului de membri trecuţi la asociaţia
corespunzătoare. Dacă doar unul sau o parte nesemnificativă din membrii săi părăsesc AsDAC,
indiferent dacă aderă la o altă organizaţie de gestiune a drepturilor patrimoniale pe principii
colective, sau, În continuare, îşi gestionează de sine stătător drepturile sale patrimoniale de autor sau
conexe, prevederile acestui aliniat nu se aplică;

- în cazul lichidării, după executarea creanţelor creditorilor, vor fi folosite pentru realizarea
scopurilor şi sarcinelor stabilite În decizia corespunzătoare de lichidare a Conferinţei.

Statutul a fost adoptat de Conferinţaconstituantă din 31 mai 1999,

aprobat în redacţie nouă de Conferinţa a III-a ordinară din 28 mai 2005,

aprobat în redacţie modificată şi completată de Conferinţa a V-ea
ordinară din 3Omai 2O15.

SUBSEMrgEAti-"'-:c'-' •t~-t..'J;'.-!'l .

(înnumel",fo0llSi'lnlffii'rleconducereal AsDAC care,
înperioad.iJ'lîlll~ţe,
îi reprezin~p;Jaţ\IJl~Wbii;AsDAC):

1 '::/ i ~~J,i:.f!',;
! .. ,

'?fi
Anatol CHIRIAC .
BuletindeidentitateSeriaA nr. 88003124 din07.11.1997
Preşedinte al Consiliului de conducere al AsDAC
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