
DAREA DE SEAMĂ 

Consiliului şi Comisiei 
de Revizie ale As. DAC 

prezentată la şedinţa din 08.04.2005 

privind activitatea Directoratului As. DAC 
în anul2004 

Personalul executiv al As.DAC - Directoratul şi-a desfăşurat activitatea ţinând cont de Legea 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Hotărârea Guvernului nr. 641 din 12.07.2001, Statutul As. 
DAC înregistrat de Ministerul Justiţiei la 16.03.2000 şi hotărârile corespunzătoare ale Consiliului 
As.DAC. 

I. Titulari ai căror drepturi sunt gestionate de As.DAC. 
a) Situaţia la 31.12.2004 privind titularii de drepturi autohtoni reprezentaţi de As.DAC se 

caracterizează prin următoarele· 
Contracte cu Contracte vechi 

As .DAC 
5. 

...J 
Dintre care ..: 

Nr. Profil de creaţie TOTAL 1-

1. 2. 3. 4. La Remun Au "" }> O) 
o 

rămase 1-
TOTAL Noi Vechi 01.07.2000 era ţie plecat ro ~ c .,; 

+Noi primes peste o. o-o 
O::t>S. c hotare o o c 
ro--; 

1. De text 266 138 128 228 100 100 o < - 366 ....... ro -· 

~ 
Q_NO.. 

Compozitori 325 139 186 253 67 67 4 ro -· ro 392 

T 
--"O ~ 

Traducători 4 o 4 12 8 4 :::J..., -· 12 <'"1'0:::!1 

--z- CI) ro o o 
Regizori 70 31 39 75 36 25 ~ (J) O) 

106 c-of/J-e 

5. 
::> ~. 

- Scenografi 32 25 7 19 12 8 1 ::: ~ a5 ru 44 

6. 
00: o c....., -· o Operatori de filme 7 o 7 10 3 :J??"~ 10 1- O.. o.. o.-. 

1. 7. :::> Dramaturgi 13 12 1 3 2 2 ~rom§ 15 ..: o o--· 
r---e:- Pictori 10 2 8 25 17 3 

::::!. ro ru ~ 
27 O) o (J) 

9. Coreografi 18 8 10 14 4 2 
-e g a. 

22 ro _ro 

10 Oameni de ştiinţă 9 9 o o o ~ 0.. o 9 -ro o _____:_ o o ::> 
11. Fotografi 2 1 1 3 2 ..:_..0~ 4 

o.(I):::J;::::+: 

Total autori 756 365 391 642 251 211 5 
-· Cll c 1007 a.. e ::::;· 
m:-ro 

11. lnterpreţi 751 (82) 179 572 1003 431 347 
o -

1182 -·ru m 

ÎN TOTALITATE 1507 544 963 1645 682 558 5 110 2189 

III. 1 Formaţii de interpreţi 48 30 18 18 1+5 

2+3 
De sporit 

nr. 
3+5 

' Deci la 31 decembne 2004 reprezenta 2189 oameni de creaţie sau cu 76 ma1 mulţ1 decat la 
31.12.2003. 

b) Pe parcursul perioadei raportate, au fost semnate contracte de reprezentare reciprocă a 
intereselor cu: 

RAO (Rusia) referitor la drepturile mecanice; 
cu Y AACI1 (Ucraina) privind editarea creaţiilor publicate în ediţiile periodice şi culegerile 
ştiinţifice şi reproducerea şi multiplicarea industrială a creaţiilor de artă fotografice şi 
decorativo-aplicate; 
cu RUPIS (Belorusia)- referitor la drepturile "mari"; 
cu JASRAC (Japonia) referitoare la drepturile "mici", drepturile mecanice şi de dare în 
chirie. 

c) Totodată, în 2004 două edituri muzicale au transmis drepturile lor spre administrare 
As.DAC: 



- prin contractul din 27 iulie 2004 (intrat în vigoare la 01.08.04, valabil până la 31.03.05) -
SRL" Autorpost" care reprezintă autori autohtoni şi două edituri muzicale ruseşti «flepsoe 
My3biKanbHOe l131\aTenbCTBO>> şi TIEOIOJI «Jlnra Tipam>; 
- prin contractul din 9 septembrie 2004 (intrat în vigoare la 01.01.05, valabil pe o perioadă 
nelimitată)- EMI MUSIC PUBLISHING ROMÂNIA SRL. 

II. Documentaţia de lucru a.As.DAC (referitoare la Repertoriu): 
fişele de înregistrare a creaţiilor completate de către membrii As.DAC; 
registrul electronic (perfectat în format Excel) al creaţiilor completat parţial, reieşind din 
informaţia indicată în fişele de înregistrare; 
registrul electronic al fonogramelor (perfectat în format Excel), de asemenea incomplet; 
IPI (Interested Party Information System) -ne-o pune la dispoziţie trimestrial SUISA (din 
Elveţia) - care reprezintă o bază de date privind membrii societăţilor de autori din toată 
lumea; 
AVI Index- bază de date ce conţine creaţii audiovizuale declarate de ASCAP, APRA, BMI, 
MCPS-PRS, SACEM, SESAC, SGAE, SOCAN. 
lista creaţiilor prezentate în format Microsoft Acces 2000 de către SRL"Autorpost"; 
lista creaţiilor prezentate în format EXCEL de către EMI MUSIC PUBLISHING 

ROMÂNIA SRL; 
lista în format TXT (Notepad) a creaţiilor NAAP (Rusia). 

III. Beneficiari ce dispun de licenţa As.DAC şi încasările As.DAC. Ajutor primit de A. DAC 
de la CISAC. 
a) Beneficiari/licente. În anul 2004 au fost eliberate 501 licenţe noi (dintre care 5 pe termen 

scurt) către beneficiari şi au fost anulate 166, astfel numărul beneficiarilor la 31.12.2004 constituia 
1712, ceea ce înseamnă că au beneficiat de licenţe cu 330 mai mulţi beneficiari decât anul trecut (la 
începutul an 2004 constituiau 1382) 

Beneficiari (pe categorii de licenţe) 

AVl 1 RC 1 RTV 1 lP 1 lpvie 1 pp 1 FO 1 RT TOTAL 
la 01.01.2004 

313 1 119 1 72 1 843 1 27 1 5 1 3 1 o 1382 
la 03.01.2005 

396 1 146 1 85 1 1043 1 33 1 5 1 3 1 1 1712 

b) Încasări. În 2004 Directoratul As.DAC a asigurat încasarea: 
1) remuneraţiei de autor în mărime totală de 3 322 079,63 lei (sau 1 641 079,63 lei fără cei 

transferaţi de Comapnia de Stat "Teleradio-Moldova", deci cu 587 801,78 lei mai mult decât în 2003), 
inclusiv prin intermediul instanţelor de judecată: 

- 1 878 000,00 lei - transferaţi la 28 decembrie 2004 de către Compania de Stat "Teleradio-
Moldova"; 

- 180 000,00 lei- de către SRL"Sun Communications" 
- 17 000 lei- achitaţi de SRL"Music-Box"; 
- 6600 lei- achitaţi de SRL"Provideo"; 
- etc. 
2) a penalităţilor de întârziere de 6475,08 lei; 
3) a taxelor din eliberarea licenţelor în sumă totală de 42 781,00 lei; 
4) a ajutorului bănesc de 1795,09 $SUA (21452,58 lei) oferit de CISAC pentru procurarea 

unui aparat xerox şi a unui compiuter. Şi de această dată, CISAC a ţinut cont de situaţia As. DAC şi a 
acordat această sumă cu titlu de ajutor material nerambursabil şi nu de credit, după cum solicitase 
As.DAC. Astfel cu aceşti bani au fost cumpărate: aparatul xerox KM-1620 cu preţul de 15500 lei şi 
blodul de sistem (CPU2400, 256MB,l60GB,Radeon9200,FDD) cu 6572,75lei. 

5) a dobânzii de 13 277,00 lei- prin depunerea (la 02.06.2004) pe un termen de un an la contul 
de depozit a 200 000 lei. Această sumă a fost utilizată potrivit hotărârii Consiliului As.DAC din 
02.04.2004 pentru acoperirea cheltuielilor de reparaţie a încăperilor As.DAC (vezi, anexa nr.1 Raport 
privind modul de utilizare a sumei dobânzii); 



Din păcate, în 2004, As.DAC n-a avut încasări din partea partenerilor săi din străinătate. 

Astfel, în total încasările As.DAC în 2004 au constituit 3 406 065,29 lei (trei milioane patru 
sute şase mii şaizeci şi cinci,29lei) sau cu 2 267 285,4llei mai mult decât în 2003. 

IV. Distribuirea şi plata remuneraţiei de autor încasate; ajutoare materiale; sume 
neachitate şi motivele neachitării. 

a) În 2004 a fost distribuită remuneraţie de autor în sumă totală de 1022743,02 lei, dintre care 
1 O 17607,46 lei - autorilor autohtoni şi 5135,56 lei- SRL"Autorpost". 

Deoarece în această perioadă As.DAC n-a recepţionat onorarii de la partenerii săi străini, nici 
As.DAC, în condiţii de reciprocitate, nu a efectuat careva plăţi. 

b) Fondul social (de ajutorare materială) a fost gestionat de comisia Probleme Sociale şi 

Directorat, fiind repartizată suma totală de 18925lei, dintre care 1525 lei - indemnizaţia de şedinţă a 
Consiliului As.DAC; 11450 lei- ajutor material colectivelor şi 5950 lei- ajutoare materiale autorilor în 
baza cererilor particulare. 

c) Suma totală de 2 629 082,91 lei aflată la 31.12.2004 la contul As.DAC se constituia din : 
a) 31 333,89 lei- remuneraţie neilucidată; 

b) 45 726,94 lei- remuneraţie cuvenită autorilor străini nereprezentaţi de către As.DAC (lista 
ţărilor corespunzătoare se anexează); 

c) 124 133,75 lei- remuneraţie de autor cuvenită membrilor societăţilor de autori străine (lista 
se anexează) care nu-şi onorează obligaţiile contractuale faţă de As.DAC; · 

d) 126 379,53 lei - remuneraţie de autor pentru autorii societăţilor din Rusia, care le-a fost 
transferată la 25.02 2005: RAO -101 789,46lei şi NAAP- 24 590,37llei); 

e) 1 972 223,56 lei- remuneraţie de autor nedistribuită; 
f) 105 700,95 lei- soldul onorariilor distribuite, dar neachitate, dintre care autorilor autohtoni-

71440,46 lei şi producătorilor de fonograme- 34260,49. În ianuarie 2005 au fost achitate 24 757,60 lei 
g) 200 000,00 lei- mijloace depozitate; 
h) 23 584,29- fonduri create prin hotărârile Consiliului As.DAC, dintre care 21149,86 lei -în 

fondul social şi 2434,43 lei- în fondul de promovare. 
Motivele nedistribuirii/neachitării sumei sus-specificate sunt: 1) insuficient timp pentru a le 

distribui, dat fiind că au fost achitate la sfârşitul lui decembrie; 2) neilucidarea completă a unor onorarii, 
lucru în acestă privinţă continuă şi se duce permanent; 3) mulţi titulari nu pot fi găsiţi dat fiind că unii 
şi-au schimbat domiciliul; alţii au plecat peste hotare; 4) nu au fost prezentate certificate de moştenire; 
5) nu sunt contracte cu unele ţări; 6) în condiţii de reciprocitate, 7) neprezentarea la timp de către 
beneficiari a dări lor de seamă privind creaţiile valorificate. 

V. Dificultăţi 1 obiective atinse în 2004. Obiective pentru 2005. 
1. Obiectivele trasate pentru 2004 (expuse în darea de seamă pentru anul 2003) au fost în mare 

parte atinse şi anume: 
a) As.DAC a încasat de la Compania de Stat "Teleradio-Moldova" datoria acesteia pentru toată 

perioada de activitate- ianuarie 1999-iulie 2004- în mărime totală de 1 681 000 lei. Aceasta s-a datorat 
faptului că, până la expirarea termenului de înaintare a creanţelor (07.11.2004), As.DAC a reuşit să 
intenteze (la 05.1 0.2004) Companiei încă o acţiune în judecată în valoare de 400 000 lei pentru perioada 
septembrie 2002-iulie 2004, astfel că la 28.12.2004, administratorul procedurii de lichidare a Companiei 
a transferat la contul As.DAC 1 681 000 lei şi nu numai 1 281 000 lei datoraţi de aceasta pentru ianuarie 
1999-august 2002. 

b) În luna august 2004, în sfârşit, a fost eliberată licenţă instituţiei publice naţională a 
audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova", care până la sfârşitul anului a efectuat plăţi în sumă de 
45 450,56 lei. 

c) As.DAC a avut câştig de cauză pe dosarul intentat SRL"Sun Communications", aceasta fiind 
obligată, prin tranzacţia încheiată cu As.DAC întărită prin decizia instanţei de judecată, să achite 
As.DAC 360 000 lei pentru retransmisia creaţiilor în 2003-2004, dintre care 180 000 au fost achitate în 
decembrie 2004 (102 668,80 lei- nemijlocit SRL"Sun Communications" şi 77331.20 lei- ATDAC în 
numele SRL"Sun Communications"), celelalte 180 000 lei urmând să fie achitate de SRL"Sun 
Communications" pe parcursul anului 2005 a câte 15 000 lei pe lună. 



d) În sfârşit, şi Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor, cu întârziere de doi ani de la 
modificările operate (din 25.07.2002) la Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe, a emis la 
27 iulie 2004 decizia privind unica organizaţie care va elibera licenţe beneficiarilor, fiind desemnată în 
acest sens As.DAC. · 

e) Au fost îmbunătăţite condiţiile de muncă prin reparaţia efectuată în toate birourile localului 
arendat, exceptând biroul contabilităţii, cât şi prin procurarea tehnicii corespunzătoare datorită 

ajutorului CISAC. 

1) În vederea facilitării lucrului de identificare a creaţiilor, au fost înaintate numeroase demersuri 
partenerilor de peste hotare în privinţa remiterii către As.DAC a registrelor creaţiilor din repertoriul lor, 
dar a făcut acest lucru doar NAAP (Rusia) în formă de liste în format Notepad. 

g) La fel, în vederea asigurării operativităţii lucrului de identificare, au fost făcute interpelări în 
privinţa programelor de distribuire atât CISAC, cât şi unor societăţi de autor care au elaborat programe 
proprii de distribuire. Reprezentantul CISAC ne-a informat că CISAC împreună cu OMPI urmează să 
evalueze. programele CoSIS (elaborată de SUISA, Elveţia), SGS (de SGAE, Spania) şi AFRICOS 
(elaborată de OMPI) şi să informeze despre rezultate societăţile de autor. La~J:Q~SUISA ne-a remis 
informaţia succintă despre programul CoSIS şi condiţiile financiare pentru procurare şi întreţinere: 

preţul de cumpărare este de 189 651,60 lei (18 000 SFR) şi în fiecare an mai trebuie achitaţi câte 30 
028,17 lei(2850 SFR). Astfel acesta se primeşte foarte costisitor pentru As.DAC. Dat fiind că, 

AFRICOS este preconizat să fie remis gratis societăţilor de autor, este raţional să aşteptăm definitivarea 
acestiua. 

h) As.DAC a intentat acţiune în judecată Curţii de Conturi în vederea anulării hotărârii acesteia prin 
care declară ilegal transferul către As.DAC, în 2000, de la Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor a 
sumei de 331 000 lei. Curtea de Apel a respins aceasta din motivul omiterii termenului de prescripţie, 
astfel că a rămas Curtea Supremă de Justiţie să emită decizia finală. În legătură cu aceasta, a fost 
suspendat procesul pe acţiunea intentată împotriva As.DAC - în temeiul acestei hotărâri a Curţii de 
Conturi -de către Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor. 

2. În 2005 urmează a fi realizate următoarele sarcini de bază: 
a) să se adune toată informaţia privind creaţiile valorificate de Compania de Stat 

"Teleradio-Moldova" în ianuarie 1999-iulie 2004 şi să asigure distribuirea cât mai operativă a 
remuneraţiei de autor achitată de aceasta în mărime totală de 1 681 000 lei; 

b) să se ia măsuri ca IPNA Compania "Teleradio-Moldova" să prezinte As.DAC informaţia 
privind creaţiile valorificate conform formularelor-tip elaborate de As.DAC; 

c) să elibereze SRL "Sun Communications" licenţă pentru 2005; 
d) să elibereze licenţe tuturor companiilor care valorifică creaţii în calitate de ton sonor 

pentru apelurile telefoniei mobile; 
e) să elaboreze un mecanizm de lucru cu producătorii şi importatorii de fonograme şi filme; 

să stabilească relaţii de colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale a RM; 
f) să lanseze pagina web a As.DAC; 
g) să întreprindă toate măsurile de rigoare posibile pentru asigurarea prezentării de către 

beneficiari a informaţiei (dări lor de seamă) privind creaţiile valorificate; 
h) să întreprindă măsuri în vederea încasării remuneraţiei de autor din toate toate concertele 

organizate sub cerul liber; 
i) să întreprindă măsuri în vederea îmbunătăţirii programului de distribuire a onorariului de 

autor. 

Director general As.DAC Angela Stroici 

Maria Silion 


