
Aprobat 
de Consiliul As.DAC 
la 4 iunie 200 L 
proces verbal nr.7, § l 17-
Preşedinte A.Chi.riac 

Regulamentul 
privind repartizarea onorariului de autor în cadrul j 

Asociaţiei "Drepturi de Autor şi Conexe" din Republica Moldova (As.DAC) 

1. Principii generale 
1. 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.1330, 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. 
1.2. Conform Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, au dreptul la remuneraţie pentru 
operele sale valorificate: 
1.2.1. compozitorii, textierii, regizorii, coregrafii, actorii, interpreţii, colectivele de interpreţi, 

pictorii scenografi, pictorii de vestimentaţie, operatorii de cinema, scenariştii, autorii replicilor 
pentru filme, fotografii; 
1.2.2. editorii şi producătorii, persoane fizice şi juridice, care au căpătat dreptul de editor sau 
producător asupra unei opere şi care produce din contul propriu fonograma, videograma sau filmul, 
pune copii în circulaţie pentru a fi valorificat!! prin comercializare cu amănuntul, închiriere, 
demonstrare, sau înterpretare publică; 
1.2.3. aranjatorul-Rersoana fizică care aranjează sau prelucrează opera unui compozitor în măsura 
ca acest aport creator să fie recunoscut. Aranjamentul unei opere. protejate este admis cu 
consimţămîntul, în scris al compozitorului sau moştenitorului; 
1.2.4. autorii şi editorii pentru care se acumulează onorariu în baza programelor mixte, dar care nu 
au cedat drepturile lor As.DAC sau unei societăţi din străinătate cu care As.DAC are contract. 

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. , 

Pentru neeontractanţii 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. 
2. Onorariul de autor calculat pentru operele de drepturi "mici" care nu mai sînt protejate în 
Republica Moldova este distribuit după programe mixte autorilor şi interpreţilor protejaţi. Opere 
neocrotite se consideră creaţiile populare ale căror autori nu sînt cunoscuţi, creaţiile autorilor ale 
căror urmaşi lipsesc sau dacă a expirat termenul de ocrotire a dreptului de autor stabilit de lege, 
creaţiile autorilor străini din ţările care nu fac parte la convenţiile la care face parte Republica 
Moldova, sau drepturile cărora nu sînt ocrotite conform acordurilor bilaterale ale Republicii 
Moldova cu alte state. 
3. Operele create în copaternitate sînt protejate pe toată durata de protecţie a ultimului 
supraveţuitor dintre coautori. Moştenitorilor li se distribuie onorariul de autor pînă la expirarea 
termenului de protecţie a operei. 
4. Reprezentantul autorilor şi titularilor de drepturi conexe în relaţiile cu persoanele care 
valorifică opere şi achită remuneraţie de autor este Directoratul As.DAC în temeiul contractelor cu 
autorii şi alţi titulari de drepturi şi licenţelor generale eliberate beneficiarilor. 

Plătitorii remuneraţiei (onorariului) de autor achită sumele cuvenite pentru operele, 
fonogramele şi videogramele (filmele) valorificate în condiţiile licenţelor generale eliberate lor de 
către Directoratul As.DAC. 
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Licenţa generală este un contract civil care permite beneficiarului valorificarea operelor ŞJ a 
drepturilor conexe din repertoriul As.DAC în condiţiile prevăzute de contractele cu autorii, alţi 
titulari de drepturi, precum şi de Lege (art.20, valorificarea operelor în scopuri personale). 
5. Directoratul As.DAC reţine din sumele brute de onorariu acumulat o remuneraţie de comision 
pentru acoperirea cheltuielilor efective suportate la acumularea, distribuirea şi plata onorariului de 
autor, precum şi sume care se varsă în fondurile speciale create de Consiliul As.DAC. Cuantumurile 
reţinerilor sînt aprobate pentru fiecare im calendaristic de către Consiliul As.DAC odată cu 
aprobarea devizului de cheltuieli. 

II. Reguli de distribuire a onorariului de autor ·· 

6. Opere valorificate în programe de concerte şi spectacole: 
6.1. Remuneraţia de autor pentru interpretarea publică a operelor dramatice şi muzical-dramatice 
se încasează, distribuie şi achită titularilor de drepturi conform tarifelor minime stabilite de Guvern 
sau a licenţei eliberate beneficiarului de către As.DAC. 
6.2. Dacă contractul autorului cu teatrul sau Directoratul As.DAC nu prevede altceva, onorariul de 
autor al traducătorului constituie 40% din tariful stabilit pentru autorul textului creaţiei originale, iar 
al autorului dramatizării - 70%. 

Pentru valorificarea unei traduceri interimare, traducătorului i se plăteşte un procent din 
încasările brute pentru o piesă în mai multe acte şi 0,5% pentru o piesă într-un act. 
6.3. Pentru interpretarea publică a creaţiilor în programe mixte de estradă, de circ, de dans, serate 
de odihnă etc. remuneraţia de autor se achită conform tarifelor stabilite de Guvern sau în licenţa 
generală eliberată de As.DAC (prin acord). 
7. În cazurile de valorificare a operelor muzicale prin interpretare publică vie sau cu folosirea 
imprimărilor audio şi video, pentru crearea unei ambianţe agreabile în Jocurile de comercializare, 
distracţii, cafenele, baruri, restaurante, cazinouri, terenuri sportive, avioane, trenuri, autobuze şi 

microbuze, spaţii de aşteptare, etc., dacă cuantumul onorariului de autor cuvenit pentru o lună nu 
depăşeşte suma de 500 Iei, beneficiarul achită onorariu în termenele şi cuanturnurile stabilite în 
licenţa generală eliberată de Directoratul As.DAC. Contabilitatea prelucrează programele acumulate 
de inspectori şi întocmeşte un program mixt unic din toate aceste programe. Sumele acumulate de Ia 
beneficiari care nu prezintă programe vor fi <;iistribuite titularilor incluşi în programul mixt întocmit. 
8. Remuneraţia de autor pentru valorificarea videogramelor (filmelor), în lipsa unui acord între 
coautori, se distribuie conform tarifelor stabilite de Guvern. 
9. Onorariul de autor acumulat pentru valorificarea operelor în emisiuni radiofonice şi televizate 
se distribuie astfel: 
9 .1. Se consideră că toate operele muzicale incluse în emisiuni radiofonice şi televizate au fost 
valorificate în imprimări audio sau video. 
9.2. Organizaţiile de teleradiodifuziune care produc emisiuni .proprii cu valorificarea operelor 
muzicale şi literare achită remuneraţia de autor în modurile stabilite în contract (licenţă generală) şi 
cuanturnurile corespunzătoare. 
9.3. Pentru emisiuni retranslate pe cale radioelectrică cu cod de acces pentru beneficiari, precum 
şi pentru retranslarea emisiunilor prin cablu, contra plată de Ia abonaţi sau de la fondatori 
(sponsori), onorariul de autor se achită în cuantumurile stabilite în licenţa generală. 
1 O. Distribuirea onorariului de autor pentru interpretarea publică vie a operelor în concerte cu 
colective profesionale se face pentru fiecare program separat. Contabilitatea va aplica la distribuire 
cotele stabilite în anexă pentru diverse genuri de creaţii. 
Il. Dacă în programul de distribuire a remuneraţiei de autor a fost inclusă o operă în care părţile 
interesate sînt membri ai unei singure societăţi străine, suma totală revenită p~ntru această operă va 
fi dist:rH>uită societăţii respective. 

În cazul cînd o lucrare artistică este identificată numai prin numele compozitorului-membru 
al unei societăţi străine, suma totală cuvenită pentru această operă este expediată societăţii 
compozitorului. 

Dacă o operă neocrotită de dreptul de autor constituie o prelucrare sau adaptare a unui 
compozitor sau textier străin, onorariul cuvenit se distribuie acestuia. 
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12. Distribuirea şi achitarea onorariilor pentru interpretarea publică vie a operelor se efectueaza 
în fiecare lună, iar a celorlalte programe o dată în trimestru. Autorilor de peste hotare onorariul se 
achită în termenii stabiliţi în contractele cu asociaţiile din ţările respective. 
13. Remuneraţia cuvenită pentru valorificarea unei fonograme, dacă coautorii, interpreţii şi 

producătorii nu au convenit altfel, se distribuie astfel: 
autorilor - 40%, interpreţilor- 30% şi producătorului de fonogramă- 30%. 
14. Remuneraţia de autor cuvenită colectivului de interpreţi pentru valorificarea unei fonograme 
sau videograme se distribuie conform cotelor stabilite de colectiv în următoarele limite: pentru 
dirijorul principal - 25 cote, dirijor - 20, solist - 20,artist principal (superior) - 12, artist - 10, 
stajor- 1. Dacă colectivul nu a stabilit diferenţiat cote pentru artişti, contabilitatea va distribui suma 
cuvenită colectivului astfel: 

Participanţi Nr .-Jp · · ţn rnl ertiv 

nîn~ '" 1 O 1 o . 7'i m"i mnlt ti" 7'i 
Colectivului de artişti-interpreti sau 50% 60% 75% 
instumentisti 
Solistului si diriiorului (părţi ~le) 50% 40% 25% 

15. Onorariul de autor pentru valorificarea unei imprimări audiovizuale (film), care reprezintă un 
spectacol imprimat direct în teatru, seya distribui astfel: producătorului filmului- 20%, regizorului 
imprimării - 10%, autorilor creaţiei imprimate (scenaristului, compozitorului, regizorului, 

· coregrafului, pictorului scenograf şi pictorului de vestimentaţie) - 40% şi actorilor spectacolului -
30%. Repartizarea onorariului cuvenit pentru autori (40%) se va efectua prin aplicarea-cotelor 
stabilite la îmegistrarea operei la As.DAC. 
16. Dacă în fişa de calcul prezentată de beneficiar opera este atribuită autorului din Moldova dar 
care nu ·a fost îmegistrată la As.DAC, onorariu se repartizează autorului şi contabilitatea nu-l 
plăteşte pînă acesta nu v-a îmegistra opera respectivă. Dacă căutările autorului nu s-au încununat de 
succes sau autorul nu a recunoscut paternitatea asupra acestei opere, se aplică regula stabilită la 
p.l.2.4. 
17. Remuneraţia 'compensatorie acumulată pentru reproducerea operelor în scopuri personale (3% 
din preţul de vînzare cu amănuntul a echipamentelor şi suporturilor materiale) se va distribui după 
programele mixte alcătuite în baza borderourilor prezentate de organizaţiile de radio, televiziune, 
restaurante, cazinouri, baruri, etc. La distribuire se va ţine cont şi de coeficientul de popularitate a 
operelor, stabilit o dată la doi ani în baza sondajelor sociologice. 
18. Membrii As.DAC şi contractanţii noi din ţară şi de peste hotare participă la distribuirea 
onorariului începînd cu data următoarei distribuiri după semnarea contractului. 

III. Documente în baza cărora se efectuează repartizarea onorariului. 
19. Sînt aplicate pentru diverse grupe de utilizatori a operelor ocrotite de drepturile de autor şi 
conexe următoarele documente: 

a) borderouri- anexe la licenţele generale; 
b) fişe de calcul prezentate de teatre şi colective de interpreţi; 
c) liste prezentate de producători de fonograme; 
d) contracte şi liste de fonograme şi videograme (filme) prezentate de importatori; 
e) liste prezentate de organizaţii şi întreprinderi care valorifică opere în modurile indicate 

la punctu1 7. 
20. Contabilitatea Directoratului As.DAC duce evidenţa strictă a documentaţiei prezentate de 
inspectori. Orice document prelucrat, în baza căruia s-a achitat remuneraţie de autor, este depozitat 
într-un dosar special care este păstrat pe toata durata termenului de prescripţie pentru persoane 
fizice - 3 ani. După expirarea acestui termen documentele indicate sînt nimicite în baza unui act 
semnat de contabilul-şef, reprezentantul comisiei de revizie şi vizat de directorul general al 
Directoratului. 
21. Listele de plată a remuneraţiei de autor, după trei ani, sînt transmise pentru păstrare la Arhiva 
de Stat a Republicii Moldova în ordinea stabilită de legislaţie. 

( Sfîrşit ) 
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Anexă 
la Regulamentul privind 

repartizarea onorariului de autor 
în cadrul As.DAC 

pr. verb. nr. 7 § 1 din 04.06.2001 

Cotele de plată a onorariilor pentru folosirea creaţiilor 
muzicale, literare coregrafice, de circ etc. în programe 
mixte (AT ~ autor de text, C - compozitor, CG - coregraf) 

c CG Forma creaţiei 
2 .3 4 

38 24 preludii si fuaă 
5 Antract 
6 Arie 
3 Baladă (cîntec) 
2 Baladă-([)oezie) 
5 Baladă pentru diferite instrumente 

20 Baladă simfonică 

35 22 Balet într-un act 
6 Ca noa ne 

35 Cantată 

6 Cantată (o parte) 
10 Ciaconă 

. 

3 Cîntec 
3 Clounadă (miniatură) 
5 Comoozitie 

Compozitie literară 
3 Compozitie literar-muzicală 

20 10 Compozitie vocal-coregrafică 
6 5 Compozitie vocal-corearafică (o parte) 
10 Concert (o oarte) 
35 Concert (pentru orchestră) 
20 Concertino 

Conferans 
3 Conferans cu acomoaniment muzical 
6 Cor 
3 Cu plete 

35 Cvartet 
10 eva rtet (o parte} 
3 3 Dans 

Dialoa scurt 
20 Divertisment 
6 Duet -- - ··-

Epiqramă 
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Epilog 
Eseu dramatic 
Fabulă 

Fantezie pentru estradă 
Fantezie simfonică 
Final 
Foileton .. 

Foileton în cuplete 
Foileton scurt 
Fragment 
Fragment muzical 
Fredonare 
Glumă 

Intemediu la scenetă 
Intrare (antre) 
Introducere la balet(ooeră, operetă) 
Introducere la concert 
Irmos 
Mandrigal 
Matineu (spectacol) 
Melodie (motiv, ariel 
Mesă (liturgie) 
Metamorfoză 

Miniatură 

Monolog 
Monolog scurt 
Monoschetci 
Montaj literar 
Montaj muzical 
Motive melodice 
Muzică la ciclu (pentru fiecare număr) 
Nonet 
Nuvelă 
Nuvelă scurtă 

Nuveletă 

Octet 
Octet (o parte) 

6 Operetă într-un act 
6 Operetă într-un act (comedie muzicală) 

Oratoriu 
Oratoriu (o parte) 
Parafrază 

Parodie literară 
Partită 
Partită (o parte) 
Pasacaliu 
Pastorală 
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3 Piesă instrumentală 
5 3 Piesă într-un act 

5 Poem 
9 35 Poem coral 1 

10 Poem literar 
35 Poem simfonie 

9 35 Poem vocal-simfonie 
3 6 Poem vocal-simfonie (o parte) 
5 2 Poezie 
2 Poezie scurtă 

5 Potpuriu 
10 3 Poveste 
10 3 Povestire 
5 2 Povestire scurtă 

5 Preambul la program de estradă sau de circ, la 
spectacol dramatic 

3 Preludiu 
35 Preludiu (de la 12 şi mai multe preludii) 
20 Preludiu (de la 6 pînă la 11 preludii) 

5 2 Proloq-paradă 

3 6 Psalm 
5 Rapsodie de estradă 

20 Rapsodie simfonică 
3 6 Recitativ 
9 35 Recviem 
3 6 Recviem (o parte) 
3 Re priză 
15 5 Revistă de estradă 
3 3 Romant~ 

10 3 Scenă 

2 10 6 Scenă din balet 

CY 3 10 3 Scenă din operă 
6 6 3 Scenă din operetă 
3 Scenetă pentru circ 
15 3 Scheci 

35 Schiţă simfonică 

10 35 Septet 
10 Septet(o parte) 
35 Sextet 
10 Sextet (o o arte l 
35 Simfonie 
10 Simfonie (o parte) 

9 35 Simfonie cu text 
3 6 Simfonie cu text (o parte) 

35 Simfonietă 

10 Simfonietă (o parte) 
20 Sonutină 

"-
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Sonet 

. Sonet (o parte) 
Spectacol de estradă din două părţi 
S~J_ectacol la bradul de anul nou ' 1 

Strigături 

Studiu 
Studiu dramatic 
Suită corală 
Suită corală (o parte) 

14 Suită de dans 
5 Suită de dans (o parte) 

Suită din balet 
Suită din balet (o parte) 
Suită din operă 
Suită pentru estradă 
Suită pentru fanfară 
Suită pentru fanfară (o parte) 
Suită pentru orgă 
Suită simfonică 

Suită simfonică (o parte) 
10 Suită vocal-coregrafică 

4 Suită vocal-coregrafică (o parte) 
Suită vocal-simfonică (cu mai multe acte) 
Suită vocal-simfonică (într-un act) 
Tablouri simfonice 
Terţet (trio) 
Text de serviciu 
Tocată 

Tocatină 

Trio (o parte) 
Trio din operă, operetă 
Trio instrumental 
Triptic . 

Triptih literar-muzical 
Umorescă 
Uvertură pentru balet, operă, operetă 
Uvertură pentru estradă sau circ, film de 
cinematograf, spectacol de dramă 
Uvertură pentru fanfară 
Uvertură simfonică 

Variaţii de estradă 
Variaţii simfonice 
Vivat 
Vodevil 
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Hotărârea Consiliului As. DAC din 26.07.2004 
Extras din procesul verbal nr.6. ~ 1 

Preşedinte As .DAC. 

§ 1. Cu privire la completarea Regulamentului "Privind repmiizarea 
onorariului de autor în cadrul Asociaţiei "Drepturi de Autor şi 

Conexe" (As. DAC) din Republica Moldova. 

A. Chiriac 

Regulam'entul .din 4 iunie 2001 "Privind repartizarea onorariului de autor în cadrul Asociaţiei 
"Drepturi de Autor şi Conexe" (As.DAC)" se completează cu noi aliniate după cum urmează: 

La pct.6.3. "Dacă programul de concert mixt conţine opere de drepturi "mari", sau cel puţin o 
operă de dre.pturi "mari" şi opere de drepturi "mici" din repertoriul As. DAC, la interpretarea vie a 
operelor organizaţia concertistică calculează şi achită As. DAC remuneraţie de autor în mărimea de 
10% din suma încasată de la vânzarea biletelor de intrare la corK:ert (conform pct. 1 din tabelul nr. 4 al 
anexei nr. 3la Hotărârea Guvernului RM nr. 641 din 12 iulie 2001). 

Contabilitatea As.DAC distribuie onorariul încasat, aplicând cotele stabilite în anexa la 
prezentul Regulament"; 

La pct. 9.3. "Suma astfel achitată se distribuie titularilor de drepturi ale căror creaţii 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 mistice 
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) c;onform 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". 

Director general As.DAC Angela Stroici 


