
Aprobat de Consiîiul As.DAC 
la 17 lanu11rie 2001, proyes verbal ru. 6 § /! 

1/f// Preşedinte - dj;yi' 
,/f 1'/1 

.A. Chiriac 

REGULAMENTUL 
~(/ 

. privind crearea şi utilizuca fondului social (de ajutorare) al As.DAC 

1. Fondul social (de ajutorare materială) este creat în conformitate cu pct.3.9 al Statutului 
As.DAC. 

2. Defalcările la fondul de ajutorare materială (social) al As.DAC se fac de către 
Directoratul As.DAC în procesul de distribuire şi plată a remuneraţiei de autor din următoarele 
surse: 

(a) 5% djn suma acumulată pentru distribuire la programe mixte de drepturi "mici"; 
(b) onorariul calculat pentru valorificarea operelor de drepturi "mari" şi filme pentru 

persoanele neocrotite de drepturile de autor şi conexe în Republica Moldova; 
( c) donaţii de Ia sponsori în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

1. Fondul social (de ajutorare materială) al As.DAC va fi utilizat pentru următorele 
scopun: 

(a) ajutor material membrilor As.DAC; 
(b) plata concediilor medicale oamenilor de artă liberi conform certificatelor respective 

eliberate de medici. Contabilitatea va calcula îndemnizaţia cuvenită pentru zilele de 
boală, reeşind din cuantumul de 270 lei pentru 30 zile calendaristice; 

( c) plata îndemnizaţiilor unice reprezentanţilor colectivelor de interpreţi şi ai uniunilor de 
creaţie pentru ridicarea şi achitarea remuneraţiei de autor şi a ajutoarelor materiale: 
dacă în listă au fost incluşi pînă la 20 persofl!le- 20 lei; de la 2lla 40 persoane- 30 
lei; 41-60 persoane- 40 lei; mai mult de 60 persoane- 50 lei. 

( d) plata îndemnizaţiei membrilor Consiliului As.DAC şi ai Comisiei de revizie ( 31,65 
Iei pentru lucrul într-o şedinţă sau prezentarea unui act de control). 

4. Cererile individuale privind acordarea de ajutor material le examinează Directorul 
general al Directoratului As.DAC de comun acord cu preşedintele comisiei Probleme sociale. 

Cererea unei persoane fizice privind acordarea ajutorului material în cuantum de pînă la 
200 lei se satisface prin decizia persoanelor indicate la alineatul precedent. 

Dacă solicitantul pretinde la o sumă de peste 200 lei, cererea va fi examinată şi decizia de 
satisfacere a ei va fi adoptată de comisia Probleme sociale. În cazuri extraordinare acestă comisie 
poate lua decizie acumulind părerile majorităţii simple a membrilor săi prin telefon şi prezentînd 
decizia semnată de preşedintele comisiei directorului general al Directoratului As.DAC, care este 
obligat să 9 satisfacă necondiţionat, dacă au fost respectate condiţiile stabilite Ia pct.3 (a). 

5. In cazul acumulării la Fondul social (de ajl.)torare materială) a sumelor care depăşesc 3 
mii lei în trimestru comisia Probleme sociale va decide repartizarea acestor sume colectivelor de 
interpreţi şi. membrilor uniunilor de creaţie - membri ai As.DAC. Contabilitatea Directoratului 
As.DAC va întocmi listele de plată a ajutorului material exclusiv în baza propunerilor prezentate 
în formă scrisă de către reprezentantul colectivului de interpreţi cau al uniunii de creaţie 
respective. 

6. Contabilitatea As.DAC va duce evidenţă sumelor acumulate la Fonrul social şi plăţilor 
de la acest fond separat, şi va prezenta dări de seamă financiare trimestriale şi anuale. 



Hotărârea Consiliului As. DAC din 26.07.2004 
Extras din procesul verbal m.6, §4 

Preşedinte As.DAC A. Chiriac 

binevenită iniţiativa dlui Ghenadie Ciobanu, membru al C..9i'lsiliului As.DAC, de a 
promova, inclur,iv informaţional, interesele mcmhrilnr As DAC, în r:.unformitale nt pcl. J.9 al 
Statutului As.DAC, se aprobă: 

"RE G l1 LAM E N T l1 L 
privind crearea şi utilizarea fondului 

de promovare a intereselor, inclusiv informaţională, ale membrilor As.DAC 
1. Fondul de promovare a intereselor, inclusiv informaţională, ale membrilor As.DAC este 

creat în conformitate cu pct.3.9 al Statutului As.DAC. 
2. Defalcările Ia fondul de promovare a intereselor, inclusiv informaţională, ale membrilor 

As.DAC se fac, în procesul de distribuire şi plată a remuneraţiei de autor, de către Directoratul 
As.DAC din următoarele surse: 

( c) 1 % din suma acumulată pentru distribuire la programe mixte de drepturi "mici"; 
( d) donaţii de la sponsori în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

3. Scopul creării fondului de promovare a intereselor membrilor As.DAC este de a asigura 
finanţarea proiectelor concrete de promovare a intereselor, inclusiv informaţională, ale membrilor 
As.DAC. 

4. Un astfel de proiect trebuie să prevadă: 
1) Numărul şi Titlul proiectului; 
2) Autorul proiectului (care este şi persoana responsabilă de implementare); 
3) Scopul proiectului; 
4) Conţinutul proiectului: a) tematica problemelor abordate, b) activităţile ce vor fi 

implementate pentru atingerea scopului proiectului; c) mijloacele folosite (personal, echipament etc.), 
precum şi d) devizul succint întru argumentarea financiară a acestora; 

5) Rezultatele calitative şi cantitative scontate; 
6) Rezultatele concrete scontate, inclusiv referitoare Ia îmbunătăţirea lucrului de administrare 

pe principii colective a drepturilor patrimoniale ale membrilor As.DAC; 
7) Menţiunea că persoana responsabilă de implimentare îşi asumă responsabilitatea deplină 

pentru a) păstrarea confidenţialităţii informaţiei, pusă la dispoziţie de As.DAC, necesară realizării 
f proiectului; b) pentru obţinerea consimţământului persoanelor în vederea facerii publice a informaţiei 

despre şi care-i vizează pe aceştea şi astfel c) că este unicul responsabil în toate cazurile de înaintare a 
pretenţiilor faţă de As.DAC pentru cazurile în care nu este obţinut acceptul. 

5. Condiţii de acordare şi utilizare a resurselor acumulate la fondul de promovare: 
5.1. Proiectul perfectat conform pct. 4 se prezintă pentru verificare formală directorului 

general al As.DAC, care-I remite preşedintelui Comisiei Probleme Sociale, pentru aprobarea sumei 
solicitate pentru realizarea lui; 

5.2. În cel mult cinci zile lucrătoare, preşedintele Comisiei Probleme Sociale vizează proiectul, 
directorul general al As.DAC fiind obligat să plătească necondiţionat suma indicată spre achitare. 

5.3. Suma astfel aprobată şi achitată se utilizează exclusiv pentru realizarea proiectului 
preconizat. 

6. Dacă un astfel de proiect lipseşte (nu este prezentat) în decurs de trei luni din momentul 
acumulărilor în fondul de promovare, suma astfel acumulată se întoarce Ia sursa iniţială- programul 
mixt ~ pentru a fi distribuită pe principii generale. 

7. Contabilitatea As.DAC va duce separat evidenţa sumelor acumulate Ia Fondul de promovare 
şi plăţilor de Ia acest fond şi va prezenta dări de seamă financiare trimestriale şi anuale. 

8. Autorul proiectului, cel puţin o dată pe an, dar nu mai târziu de prima şedinţă convocată 
după finisarea proiectului, prezintă dări de seamă Consiliului As.DAC referitor Ia munca efectuată şi 
sursele financiare utilizate din fondul de promovare". 

Director general As.DAC Angela Stroici 



() 

Hotărârea Consiliului AsDAC din 30.12.2009 
Extras din procesul verbal nr. 17/3, §3 

Anatol Chiriac 

3.1 Privind cuantumul comisionului 
spre prelevare din remuneraţia de autor acumulată 

Conform art. 36 pct. (3)-a al Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi pct. 3.9 şi 
4.13 ale Statutului AsDAC, Consiliul AsDAC aprobă următoarele cuantumuri ale reţinerilor din 
onorariu pentru acoperirea cheltuielilor de gestiune în anul 2010: 

Nr. Modul de folosire a creaţiilor 
Comisionul, 

% 
1 2 3 

1 Interpretarea vie a creaţiilor în concerte şi spectacole 20 
Programe mixte: interpretarea publică; comunicare 

publică; demonstrare publică; dare în chirie; 

2 
comercializare etc. cu fonograme şi videograme 

30 
(filme) de către alte persoane de către producătorul 

. (revânzare), remuneraţia comJ:Jensatorie J:)entru copi~-··-·· 

privată. 

Reproducerea creaţiilor pe suporturi materiale şi 

3 comercializarea 15 
. 

acestora 

4 Utilizarea creaţiilor ca ring tone şi în internet 15 

5 
Valorificarea industrială a operelor de artă plastică, 

20 
decorativă şi aplicată. 

6 Editarea operelor. 5 
7 Onorariul de autor de peste hotare: 

(a) în valută străină (dolari, franci etc.) 5 
(b) în lei moldoveneşti 5 

8 
Încasarea forţată a remuneraţiei de autor (prin 

30 
judecată). . 

9 
Comision reţinut din fondul de ajutorare materială şi 

30 
alte fonduri create 

Contrasemnează: 

A. Stroici/ Director general 

M. Silion/ Contabil-şef 

2_0 


