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§5 P . . d d'fi . 1 (/ nvm mo 1 1carea ŞI comp etarea 
Regulamentului din 04.06.2001 "Privind repartizarea onorariului de autor în cadrul Asociaţiei 

"Drepturi de Autor şi Conexe" (AsDAC) din Republica Moldova" 

În rezultatul discuţiilor şi dezbaterilor pe marginea propunerii Comisiei "Expertize şi iniţiative 
normative", expusă de preşedintele acesteia dl N. Scorpan, despre necestatea operării nnor modificări în 
Regulamentul din 4 iunie '200 1 "Privind repartizarea onorariului de autor în cadrul Asociaţiei "Drepturi 
de Autor şi Conexe" (AsDAC)", inclusiv în redacţia ultimelor modificări operate prin decizia Consiliului 
AsDAC din 26.07.2004, 

Consiliul AsDAC cu nnanimitate de voturi hotăreşte: 

Regulamentul din 4 iunie 2001 ''Privind repartizarea onorariului de autor în cadrul Asociaţiei 
"Drepturi de Autor şi Conexe" (AsDAC)", inclusiv în redacţia ultimelor modificări operate prin decizia 
Consiliului AsDAC din 26.07.2004, se modifică după cum urmează: 

(1) Expresia din pct. 1 al Regulamentului "În conformitate cu Legea privind dreptul de Autor şi 
drepturile conexe şi Statutul As.DAC înregistrat la Ministerul Justiţiei la 16 martie 2000, certificat nr.J330, 
beneficiari ai onorariului de autor sînt: 

1.1. Membrii As.DAC şi autorii, alţi titulari de-drepturi de autor şi conexe din ţară şi de peste hotare care 
au transmis către As.DAC drepturile sale patrimoniale pentru administrare pe principii colective, inclusiv prin 
intermediul altor societăţi din ţară şi de peste hotare" va avea următoarea redacţie nouă: "În conformitate cu 
Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi Statutul AsDAC înregistrat în redacţie nouă de 
Ministerul Justiţiei prin decizia sa cu nr. 86 din 10.11. 2005 ", la distribuirea remuneraţiei se vor ţine 
cont de următoarele şi anume că: 

1.1. Beneficiari ai onorariului acumulat de AsDA C sunt: 
autorii şi alţi titulari de drepturi de autor şi de drepturi conexe din ţară şi de peste hotare care 

au transmis către AsDAC drepturile sale patrimoniale pentru administrare pe principii colective, 
inclusiv prin intermediul altor societăţi din ţară şi de peste hotare; 

cei, care n-au transmis asemenea drepturi AsDAC, dar figurează în calitate de coautori şi dacă 
aceştia pot fi identificaţi, inclusiv prin intermediul titularilor de drepturi de autor sau conexe care se 
află în relaţii contractuale cu AsDAC. Această prevedere nu se extinde în privinţa editurilor muzicale 
care trebuie să-şi înregistreze repertoriul (cataloagele) la AsDAC pentru a putea beneficia de dreptul de 
a participa la distribuire, înregistrarea acestuia având eftct doar pentru viitor nu şi retroactiv". 

(2) Expresia din pct. l.2."Conform Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, au dreptul la 
remuneraţiepentru operele sale valorificate" se expnne în următoarea redacţie "Prin titularii de drepturi 
menţionaţi lapct. 1.1. se înţeleg:". 

(3) Se exclud pct. 1.2.4. al Regulamentului şi aliniatele ce urmează după acesta precum: 
"Onorariile cuvenite autorilor şi editorilor indicaţi la pct.1.2.4 sînt depozitate la contul de rezervă "onorariu 
neidentificat". Dacă în termen de trei ani aceşti autori şi editori nu au prezentat documente care confirmă că 
operele valorificate, pentru care a fost acumulat onorariu, le aparţin, sumele respective sînt trecute la venitul 
Directoratului As.DAC" şi "Pentru necontractanţii străini As.DAC acumulează onorariu la contul "autori 
neidentificaţi" numai dacă asociaţia din ţara respectivă îşi exercită obligaţiile sale contractuale cu As.DAC. În 
caz contrar sumele respective se distribuie celorlalte persoane participante la distribuire". 

( 4) Se introduc trei subpnncte noi şi anume: 
pct. 1.3. în următoarea redacţie: "La distribuirea remuneraţiei între editura muzicală şi autori să 

se ţină cont de regula CISAC care prevede că cota ce revine autorului din valorificarea creaţiei 
transmise editurii nu poate fi mai mică de 50%"; 



pct. 1.4. în următoarea redacţie: "Achitările cu societăţile de titulari de dreptun de autor şi conexe 
se efectuează în condiţii de reciprocitate"; şi · 

pct. 1.5. în următoarea redacţie: "AsDAC este în drept să păstreze remuneraţia neridicată şi s-o 
includă, după 3 ani de la data încasări! ei la contul său, în sumele ce se repartizează sau s-o 
foloseasca în alte scopuri ce tin de interesele titularilor drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe pe 
care îi reprezintă". 

(5) Se exclude următoarele aliniate din pct. 9.3. al Regulamentului "Suma astfel achitată se 
distribuie titularilor de drepturi ale căror crea{ ii au fost valorificate .Pe posturile retranslate. Cota ce revine 
pentru toate creaţiile de pe un post din suma totală achitată pentru toate posturile retranslate se stabileşte în 
funcţie de numărul de ore de creaţii artistice puse pe postul corespunzător. 

Editurilor muzicale, în repertoriul cărora intră creaţii ale autorilor străini, li se achită un anumit procent 
din cota ce revine postului străin retranslat. Cuantumul %-lui ce s-ar cuveni editurii se determină: a) conform 
datelor statistice referitoare la volumul de difuzări TV a creaţiilor din repertoriul acestora raportat la volumul de 
difuzări TV totale din ţara respectvă şi b) ţinându-se cont de regulile CISAC care prevăd că cota ce revine 
autorului din valorificarea creaţiei transmise editurii nu poate fi mai mică de 50%. 

Dacă editura muzicală doreşte să beneficieze de prevederea pct. 9.3. alin. 3, dovada referitoare la 
volumul de difuzări TV a creaţiilor din repertoriul editurii în raport cu volumul de difuzări TV totale din ţara 
respectvă, dacă nu poate fi stabilită, o face editura interesată (de exemplu, prin prezentarea certificatelor din 
partea organizaţiilor de difuziune străine ale căror posturi se retransmit în RM, etc.), în caz contrar suma 
cuvenită pentru creaţiile puse pe postul TV străin retranslat se transferă integral la contul societăţii de autor 
străine corespunzătoare". 

(6) Pct. 9.3. se completează cu următoarele aliniate noi: 
"Suma astfel achitată se distribuie titularilor de drepturi ale căror creaţii au fost valorificate pe 

posturile retranslate în baza dărilor de seamă privind operele valorificate prezentate de organizaţiile de 
difuziune cărora le aparţin aceste posturi. pacă asemenea dări de seamă nu sunt prezentate As])fiC, 
inclusiv din considerentul reşedinţei acestor organizaţii de difUziune peste hotarele Republicii Moldova, 
suina rezultată spre achitare operelor valorificate pe acest post se remite spre distribuire societăţii de 
titiualri de drepturi din străinătate unde-şi are reşedinţa respectiva organizaţie de difUziune. 

Editurilor muzicale, în repertoriul cărora intră creaţii ale autorilor străini, li se achită din cota 
ce revine postului străin retranslat: 0,5% pentru fiecare editură care a semnat contract cu AsDAC, dar 
nu mai mult de 3% în total pentru toate editurile muzicale care sunt în relaţii contractuale cu AsDAC, 
repartizarea făcându-se proporţional, dacă există prezumţia că repertoriul acestora au fost valorificate 
pe acel post în mod proporţional, iar dacă specificul acelui post relevă utilizarea cu preponderenţă a 
operelor dintr-o anumită ţară, repartiţia va fi 25'Yo/75% şi dacă acestea (editurile) nu fac dovada ca 
re partiţia între acestea ar trebui făcută altfel". · 

(7} Următoarea expresie din pct. 16: "se aplică regula stabilită la p.l.2.4'' va avea următoarea 
redacţie: "se aplică regula stabilită la p.l. 5". 

(8) Se exclude următoarea expresie din pct. 17: "La distribuire se va ţine cont şi de coeficientul 
de popularitate a operelor, stabilit o dată la doi ani în baza sondajelor sociologice". 

(9) Pct. 17 se completează cu un nou aliniat în următoarea redacţie: "Cota de 30% acumulată 
pentru producătorii de fonograme se distribuie către acei producători care prezintă AsDAC cataloagele cu 
fonogramele produse de ei, în caz contrar, după trei ani de la încasarea acesteia, se aplică pct. 1.5. al acestui 
regulament". 

Secretar 

Contrasernnează: 

0\f. 
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J~dt, 

Nicolae Rusu 

Angela Stroici 
Director general AsDAC 

M. Silion, contabil-şef al AsDAC 
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Membri ai Consiliului: 12. 
Prezenţi la şedinţă: 

Proces verbal nr.4 
al Consiliului AsDAC 

din 09.12.2005 

1) Membri ai Consiliului AsDAC - 8: Ghenadie Ciobanu, Nicolae Scorpan; Mircea Chistruga; 
Valentin Dânga; Andrei Strâmbeanu; Nicolae Rusu; Valentina Cojocaru, Titus Jucov. 

2) Reprezentanţi ai Directoratului AsDAC: dra A. Stroici, director general AsDAC; dl 
A.Popescu, vicedirector AsDAC. 

3) Reprezentantul SRL"Sun Communications", dl Alexandru Sârbu. 

Se aprobă următoarea ordine de zi: 
1. Expunerea pe marginea mărimii remuneraţiei de autor pe care trebuie s-o achite SRL "Sun 

Communications". 
2. Examinarea şi completarea Anexei la Regulamentului din 04.06.2001 "Privind repartizarea 

onorariului de autor în cadrul Asociaţiei "Drepturi de Autor şi Conexe" (AsDAC) (stabilirea cotelor 
pentru anumite categorii de titulari de drepturi cu referire la anumite forme de creaţii). 

1. Pe prima chestiune din ordinea de zi, dl Ciobanu Ghenadie aduce la cunoştinţa dlui Sârbu, 
reprezentantul SRL"Sun Communication" despre poziţia negativă a Consiliului faţă de demersul 
SRL"Sun Communications" de a achita AsDAC o remuneraţie sub nivelul celui stabilit prin hotărâre de 
Guvern. 

Dl Sârbu A. - Aduce aceleaşi argumente invocate de celălalt reprezentant al ·sun TV la şedinţa 
Consiliului din 28.10.05. 

După un şir de discuţii, Consiliul AsDAC hotărăşte a nu supune votării chestiuni, care să 

prejudicieze interesele membrilor AsDAC care i-au ales şi, cu toate că majoritatea membrilor prezenţi 
sunt împotrivă şi nemulţumiţi, recomandă AsDAC, în scopul evitării unui proces în judecată de durată, 
de a nu elibera licenţă SRL"Sun Communications" cu un tarif mai mic de 27mii lei/lună în 2005, de 
28rnii lei/lună în anul 2006, de 1,06% din încasări în 2007, urmând apoi să achite nu mai puţin de tariful 
procentual prevăzut de legislaţia în vigoare, care desigur poate fi redus doar din considerentul 
repertoriului administrat de AsDAC. 

Deşi dl A. Sârbu este revoltat de decizie, cu aceasta şedinţa în această parte a ordinii de zi se 
declară închisă. 

2. Pe a doua întrebare din ordinea de zi se examinează Proiectul prezentat de Directoratul 
AsDAC în şedinţa precedentă vizând concretizarea unor forme de creaţii şi stabilirea cotelor spre 
atribuire acestora şi completarea cu această informaţie a Anexei la Regulamentul de distribuire, anexă 
întitulată Cotele de plată a onorariilor pentru folosirea creaţiilor muzicale, literare, coregrafice, de circ 
etc. în programe rnixe. Ca rezultat al discuţiilor, cu unanimitate de voturi, Consiliul AsDAC hotărăşte: 

Anexa la Regulamentul "Privind repartizarea onorariului de autor în cadrul AsDAC", întitulată 
Cotele de plată a onorariilor pentru folosirea creaţiilor muzicale, literare, coregrafice, de circ etc. în 
programe mixe se completează cu următoarele forme de creaţii şi cote: 

COTA 
Forma creaţiei 

At c CG 
- 3 - lntroducţia 

- 3 - lmpromptu 

- 6 - Cavatina 

- 3 - Adantino(Andante) 

- 3 - Meditazione 
- 3 - Intermezzo 

. 

1 



COTA 
Forma creaţiei 

At c q;, 
3 Fuga 

3 
Canzonetta 

(Canzona) 

10 Ciacona 

28 Capriciu 

3 Vocalise 

3 Blues 

3 Improvizaţie 

10 Scherţo 

3 Nocturn 

10 Larga 

3 Arie 

3 Preludiu 

14 Variaţiuni simfonice 

N. Rusu, secretar al şedinţei 

Contrasernnează: 

·. A. Stroici, director general AsDAC 
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Hotăl:'ârea Consiliului AsDAC dirn 3iJ.12.20iJ'f 
Extras din procesul-verbal m. 17/3, §5. 
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Preşedinte AsDAC A. Chiriac 
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§5. Privind modificarea Regulamentului din 4 iunie 2001 "Privind repartizarea onorariului de 

autor în cadrul Asociaţiei "Drepturi de Autor şi Conexe" (AsDAC)", 
cu toate modificările şi comletările ulterioare operate de Consiliul AsDAC. 

Consiliul hotăreşte: 
Regulamentul din 4 iunie 2001 "Privind repartizarea onorariului de autor în cadrul Asociaţiei 

"Drepturi de Autor şi Conexe" (AsDAC)", inclusiv în redacţia ultimelor modificări operate de Consiliul 
AsDAC, se modifică după cum urmează: 

(1) Se completează cu nn nou pnnct 9.3. în următoarea redacţie: "Se stabilesc următoarele 
caracteristici pentru posturile TV /radio, respectiv cotele atribuite acestora pentru repartizarea 
remnneraţiei: 

caracteristica succinta cote 

artistic 
1 animat! artistic 1,00 

animat 

2 
muzical 

0,90 
distractiv 

3 informaţional-distractiv 0,80 
tematic 

. 

4 stiinţifico-de cercetare 0,15 
stiintific 

5 
sport 

sportiv 
0,05 

6 
informativ 

0,10 
informational .. 

Directorul general al AsDAC formează corrus1e din trei persoane, care în rezultatul unui studiu al 
posturilor TV /Radio, stabileşte caracteristica succintă, respectiv cota atribuită acestora. 

(2) Pct. 9.3.- 21. devin pct. 9.4- 22. · 
(3) Alin. 2 din pct. 9.4. (fostul 9.3.) cu următorul conţinut:" Editurilor muzicale, în repertoriul 

cărora intră creaţii ale autorilor străini, li se achită din cota ce re-Vine postului străin retranslat: 0,5% 
pentru fiecare editură care a semnat contract cu AsDAC, dar nu mai mult de 3% în total pentru toate 
editurile muzicale care 'sunt în relaţii contractuale cu AsDAC, repartizareajăcându-se proporţional, 
dacă există prezumţia că repertoriul acestora au fost valorificatepe acel post în mod proporţional, iar 
dacă specificul acelui post relevă utilizarea cu preponderenţă a operelor dintr-o anumită ţară, repartiţia 
va fi 25%175% şi dacă acestea (editurile) nu fac dovada ca repartiţia între acestea ar trebui făcută 
altftl" se modifică în următoarea redacţie:" Editurilor muzicale, în repertoriul cărora intră creaţii ale 
autorilor străini, li se achită din cota ce revine postului străin retranslat: 1,5% pentru fiecare editură 
care a semnat contract cu AsDAC, dar nu mai mult de 6% în total pentru toate editurile muzicale care 
sunt în relaţii contractuale cu AsDAC, repartizarea jăcându-se proporţional, dacă există prezumţia că 
repertoriul acestora au fost valorificate pe acel post în mod proporţional, iar dacă specificul acelui post 
relevă utilizarea cu preponderenţă a operelor dintr-o anumită ţară, re partiţia va fi 1 0%190%". 

Contrasemează: j 
.11~ 

Angela Stroici/ Director general 

Maria Silion/ Contabil-şef 


