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Act de control nr. 8/3 din 23.05.2014 

al Comisiei de control a activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a 

drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe AGEPI privind rezultatele 

controlului activităţii Asociaţiei „Drepturi de Autor şi Conexe” (AsDAC) 

pentru perioada 01.01.2012-31.12.2013 

                                                                  

I. Competenţa 

În conformitate cu Ordinul Directorului General AGEPI nr.197 din 

19.12.2013 a fost creată Comisia de control a activităţii organizaţiilor de gestiune 

colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe (în continuare – Comisia 

de control), în scopul verificării conformităţii activităţii organizaţiilor de gestiune 

colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe cu dispoziţiile legale din 

domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe şi cu prevederile statutare, conform 

art.48-51 al Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 

(Legea nr. 139/2010).  

Astfel, în perioada 12.03.2014-02.04.2014 a fost verificată activitatea 

Asociaţiei „Drepturi de Autor şi Conexe” (AsDAC), inclusiv la sediul acesteia – str. 

N.Zelinski 24”a”, de către Comisia de control, în următoarea componenţă: 

- Belei Olga,  şef secţie control şi respectarea legislaţiei, preşedintele comisiei; 

- Brînza Sergiu, jurist principal, secţia control şi respectarea legislaţiei; 

- Rotaru Sergiu, jurist principal, secţia control şi respectarea legislaţiei;  

- Certan Tatiana, economist principal, secţia economie şi statistică. 

Conform Instrucţiunii privind controlul activităţii organizaţiilor de gestiune 

colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe, aprobate prin Ordinul 

Directorului General AGEPI nr.126 din 04.10.2010 (în continuare - Instrucţiunea), 

activitatea de control s-a realizat în mai multe etape. 

 

 Programare 

În cazul controlului general anual, OGC-ul trebuie să fie notificat cu 5 zile 

înainte de efectuarea controlului, concomitent fiind comunicate şi obiectivele 

controlului.  

Prin scrisoarea nr.220 din 14.02.2014, AsDAC a fost notificată despre 

efectuarea controlului (Anexa nr.1). 

 

 Documentare 

Conform datelor deţinute, Asociaţia „Drepturi de Autor şi Conexe” (AsDAC) 

activează în baza certificatului de înregistrare la Ministerul Justiţiei nr.1330 din 

16.03.2000.  

În Actul de control nr.3 din 26.12.2011 al Comisiei AGEPI de control a 

activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor 

şi/sau conexe privind rezultatele controlului activităţii AsDAC pentru perioada 
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01.10.2010-31.10.2011 (Actul de control nr.3/2011), au fost expuse 29 recomandări, 

pînă la momentul începerii controlului, AsDAC a prezentat argumentările la toate 

recomandările şi acţiunile/măsurile întreprinse privind implementarea acestora. 

Înainte de începerea controlului propriu-zis la sediul AsDAC, membrii 

Comisiei de control s-au întrunit în şedinţă în cadrul căreia a fost întocmit Planul de 

control al activităţii organizaţiilor de gestiune colectivă, fiind determinate actele care 

urmează a fi solicitate şi persoanele responsabile de fiecare activitate în parte.  

 

 Verificare prealabilă 

Reieşind din prevederile Legii nr.139/2010, am verificat respectarea obligaţiei 

AsDAC de a prezenta la AGEPI documentele stipulate în art.51. În acest sens, am 

constatat că pînă la data de 03.03.2014, AsDAC nu a prezentat AGEPI dările de 

seamă ale Directoratului şi rapoartele Comisiei de cenzori, iar cu referire la anul 

2013 – nici celelalte documente prevăzute de art. 51 al Legii nr.139/2010.  

Toate aceste documente au fost prezentate Comisiei AGEPI în cadrul 

controlului, cu excepţia raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2013, procesul 

verbal al acesteia din 28.02.2014 atestînd că controlul început nu fusese finisat şi că 

urma ca unele aspecte ale activităţii din 2013 să le verifice într-o şedinţă ulterioară. 

 

 Referitor la pagina web www.asdac.md, ca urmare a accesării, s-a stabilit că 

aceasta conţine mai multe rubrici (Anexa nr.2): 

 Date despre organizaţie; 

 Parteneri (lista societăţilor străine cu care AsDAC a încheiat contracte de 

reprezentare reciprocă); 

 Lista autorilor şi interpreţilor reprezentaţi de AsDAC; 

 

Precizăm că listele autorilor şi interpreţilor reprezentaţi de AsDAC se 

actualizează în fiecare lună, fapt ce permite evidenţa fluctuaţiei membrilor. 

Lipsesc careva informaţii la rubricile indicate de AsDAC: evoluţia în timp, 

conducerea, structura organizatorică, informaţii utile, încheierea contractelor şi 

înregistrarea operelor; de asemenea, lipsesc informaţii la rubrica destinată 

utilizatorilor şi la ce întitulată întrebări-răspunsuri. 

 Au dispărut rubricile cu privire la legislaţie, atestate în cadrul controlului 

precedent, unde putea fi accesată Legea nr.139/2010, convenţiile internaţionale în 

domeniu, dar şi Statutul AsDAC, precum şi cea care conţinea lista formaţiilor şi 

orchestrelor reprezentate de AsDAC, fişa de înregistrare pentru spectacole. 

 

La momentul verificării prealabile lipsea pe pagina web informaţia privind 

componenţa comisiilor interne; dările de seamă anuale, rapoartele Comisiei de 

cenzori privind  controalele efectuate, repertoriul.  

Conform pct.8 al Instrucţiunii, în cazul în care unele din documentele necesare 

monitorizării nu au fost prezentate AGEPI sau unele informaţii utile titularilor de 

drepturi şi utilizatorilor nu au fost publicate pe site-ul OGC, AGEPI urmează să 

acorde un termen de conformare cu cerinţele stabilite.  

http://www.asdac.md/
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 Efectuarea controlului propriu-zis 

Începînd cu data de 12.03.2014 membrii Comisiei de Control s-au deplasat la 

sediul AsDAC şi au efectuat verificarea actelor conform listei anexate, printre care: 

registrele corespondenţei de intrare/ieşire, registrul de evidenţă a contractelor 

încheiate cu autorii-membri ai AsDAC, registrul contractelor încheiate cu interpreţii-

membri ai AsDAC, fiind constatată respectarea procedurii de ţinere a evidenţei 

prevăzută de Legea nr.71-XVI din 22.03.2007 cu privire la registre.  

 

 

II. Actele verificate: 

1. Statutul Asociaţiei Obşteşti – Asociaţia „Drepturi de Autor şi Conexe” din 

Republica Moldova (în continuare – Statutul AsDAC). 

Modificarea Statutului este de Competenţa exclusivă a Conferinţei, care se 

convoacă o dată la 5 ani. Statutul AsDAC în redacţia actuală a fost aprobat de 

Conferinţa a III-a ordinară a AsDAC din 28.05.2005 şi reînregistrat de Ministerul 

Justiţiei la 10.11.2005, respectiv în perioada 2012-2013 nu au fost operate 

modificări.  

 

2. Hotărîrile Conferinţei (Adunării Generale) AsDAC 

Ultima Conferinţă a AsDAC a avut loc pe 05.06.2010 (Conferinţa a IV-a 

ordinară), respectiv organul suprem de conducere nu s-a convocat în şedinţe în 

perioada 2012-2013. 

 

 3. Hotărîrile Consiliului AsDAC şi procesele-verbale (PV) /extrasele din 

procesele-verbale ale şedinţelor acestuia 

Referitor la activitatea Consiliului pe parcursul anului 2012 (Anexa nr.3), se 

constată că acesta s-a convocat în 9 şedinţe.  

Dat fiind multitudinea şi varietatea subiectelor discutate/hotărîrilor adoptate în 

cadrul respectivelor şedinţe, consemnate în procesele-verbale şi extrasele din 

procesele-verbale corespunzătoare prezentate, menţionăm cele mai importante dintre 

ele: 

- în cadrul şedinţei din 18.01.2012 – PV nr.11/1 

La această şedinţă Consiliul AsDAC a aprobat schema statelor de personal 

pentru anul 2012. Au fost, însă, amînate, deşi fuseseră prevăzute în ordinea de zi a 

respectivei şedinţe, examinarea mai multor proiecte de documente (precum plan de 

activitate, hotărîre privind deducerle spre prelevare din remuneraţia colectată etc.) 

remise într-o şedinţă anterioară a Consiliului pentru aprobarea devizului de cheltuieli 

şi surse de acoperire a acestora (bugetul pentru anul 2012), precum şi examinarea 

Actului  de control al AGEPI cu nr.3/2011. Se face de menţionat că recomandarea 

Comisiei de Control a AGEPI fusese de a examina actul de control indicat în regim 

prioritar în cadrul celei mai apropiate şedinţe a Consiliului AsDAC.  
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- în cadrul şedinţei din 14.03.2012 - PV nr.12/2 

S-au discutat proiectul Regulamentului Consiliului AsDAC şi Actul de control 

al AGEPI cu nr.3/2011.  

Este de remarcat că în cadrul şedinţei, la Regulamentul elaborat de Directorat, 

a fost propus un proiect de alternativă din partea unor membri ai Consiliului. Urmare 

a dezbaterilor s-a votat proiectul iniţial de Regulament cu completările şi 

modificările propuse în cadrul respectivei şedinţe de lucru. 

Menţionăm că Directoratul AsDAC a prezentat explicaţii şi a formulat obiecţii 

la Actul de control nr.3/2011 prin scrisorile sale cu nr.1-05/13 şi 1-05/11 (înregistrate 

la AGEPI pe data de 16.01.2012 cu nr.84 şi nr.85). Acestea au fost puse în discuţie la 

această şedinţă împreună cu Actul de control nr.3/2011, discuţii rezultate cu 

formularea în adresa AGEPI a scrisorii Consiliului AsDAC cu nr.1-07/126 din 

14.03.2012 (înregistrată la AGEPI pe data de 28.03.2012 cu nr.651). 

De asemenea, s-a discutat întrebarea referitor la diminuarea remuneraţiei 

primită de titularii de drepturi autohtoni în 2011 (în comparaţie cu cea primită în 

2010) şi majorarea pentru cei străini. 

  

- în cadrul şedinţei din 05.06.2012 - PV nr.13/3 

În cadrul şedinţei s-a luat act de Raportul Comisiei de cenzori privind 

controlul activităţii AsDAC în anul 2011, au fost aprobate raportul Directoratului 

privind activitatea AsDAC în anul 2011 şi documente de reglementare a activităţii 

pentru anul 2012, inclusiv Planul de activitate pentru 2012, deducerile spre prelevare 

din remuneraţia încasată aplicabile pentru 2012, devizul costurilor de gestiune şi 

surselor de acoperire a acestora etc., precum şi a fost revizuită Schema statelor de 

personal fiind anulată, cu privire la acest aspect, hotărîrea Consiliului din 

18.01.2012. De asemenea, au fost examinate şi emise hotărîri în privinţa unor cereri 

de demisie, de renunţare la calitatea de membru şi/sau de reziliere a contractelor cu 

AsDAC. 

În privinţa raportului de activitate al AsDAC pentru anul 2011, remarcăm 

prezentarea şi aprobarea tardivă a acestora, practic la sfîrşitul semestrului I, 

recomandabil fiind cel tîrziu la începutul trimestrului II al anului următor. 

Dra Stroici, în calitatea sa de Director general al AsDAC, a precizat, cu 

referire la cererile de reziliere a contractelor cu AsDAC, că acestea, conform 

statutului AsDAC, urmează să producă efecte din 01.01.2013, dar deoarece 

persoanele respective ar putea fi membri ai unei alte organizaţii, în timp ce acelaşi 

statut al AsDAC nu permite acest lucru, rezilierea contractelor ar trebui acceptată din 

data solicitată. 

În această privinţă urmează să fie clarificată poziţia AsDAC: va fi aplicabilă 

această regulă în privinţa tuturor persoanelor care depun cereri de reziliere sau 

doar faţă de membrii organelor de conducere şi, ţinînd cont de gestiunea extinsă, 

dacă se va extinde sau nu în privinţa tuturor drepturilor gestionate. 

De asemenea, prin Hotărîrea Consiliului nr.3.1 din 05.06.2012, a fost 

completat Regulamentul din 04.06.2001 privind repartizarea onorariului de autor în 

cadrul AsDAC, fiind instituită norma potrivit căreia unele sume, care nu depăşesc un 



 
5  

anumit cuantum lunar, se vor distribui în fondul mixt, deoarece costurile de repartiţie 

depăşesc considerabil această sumă, fiind vorba de:  333,33 lei (sau 1000 

lei/trimestru) achitată de companiile de radio/televiziune şi 1000 lei - de către 

operatorii prin cablu.  

 

- în cadrul şedinţei din 11.06.2012 - PV nr.14/4 

În cadrul şedinţei, au fost aprobate hotărîri cu privire la: 

1. Împuternicirea directorului general AsDAC să întreprindă toate măsurile de 

austeritate necesare pentru stabilizarea situaţiei în cadrul AsDAC; 

2. Inadmisibilitatea deţinerii calităţii de membru al unei alte organizaţii de 

gestiune colectivă; 

3. Solicitarea din 11.04.2012 a CEO „Mediaforest Moldova” de furnizare a 

informaţiei privind titularii de drepturi, alţii decît interpreţii, ai operelor 

muzicale indicate în lista remisă spre completare AsDAC. 

De asemenea, Consiliul a adoptat decizia de a expedia o scrisoare în adresa 

Oficiului Republican al Dreptului de Autor (ORDA) prin care i se solicita încetarea 

insinuărilor şi acţiunilor de inducere, a titularilor de drepturi şi utilizatoriilor, în 

eroare în privinţa activităţii AsDAC.  

De remarcat este faptul că, prin Hotărărea Consiliului AsDAC nr.2 din 

11.06.2012, a fost împuternicită dra Stroici, director general AsDAC, să aprobe 

rezilierea contractelor cu cei care au depus cereri în acest sens şi anume din data 

solicitată de aceştia. 

Totodată, s-a dispus, referitor la cei care nu au depus cereri de reziliere a 

contractelor cu AsDAC, dar apartenenţa lor la alte OGC-uri este confirmată de către 

autorităţi publice (AGEPI, Ministerul Justiţiei), să fie notificaţi despre excluderea 

acestora din AsDAC, dacă în termen de 15 zile din data indicată în notificare, nu vor 

remite în adresa AsDAC o contranotificare de infirmare a calităţii sale de membru al 

unui alt OGC. 

În ceea ce priveşte cererea CEO „MediaForest Moldova” de furnizare a 

informaţiei privind titularii de drepturi, alţii decît interpreţii, ai operelor muzicale 

indicate în lista remisă AsDAC spre completare, aceasta a fost respinsă, invocîndu-se 

mai multe motive, inclusiv că organizaţiile de gestiune colectivă pot fi interesate să 

fie în posesia unui asemenea sistem (de monitorizare), complementar la baza 

acestora de date, şi nicidecum să furnizeze informaţia solicitată unor asemenea 

companii de monitorizare, precum şi că acest sistem informaţional nu ar garanta 

reflectarea situaţiei la zi privind titularii de drepturi asupra operelor, fapt explicabil 

prin aceea că autorii pot să încredinţeze gestiunea drepturile sale OGC-urilor din mai 

multe teritorii sau să cedeze editurilor muzicale o anumită cotă din remuneraţia sa, 

precum şi din considerentul că cuantumul cotelor convenite au caracter confidenţial 

şi poate fi revizuit oricînd. La fel, în motivaţia respingerii respectivei cereri, se face 

referinţă şi la contractul încheiat de AsDAC cu CISAC la 27.10.2010, prin care 

CISAC a autorizat AsDAC să utilizeze informaţia deţinută doar în scopul repartiţiei  

remuneraţiei colectate, fiindu-i interzis facerea publică a acesteia. Totodată, s-a 

dispus că dacă Directoratul intenţionează să apeleze la serviciile CEO Mediaforest de 
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monitorizare a companiilor de radio şi TV, să se negocieze cu aceasta tarife 

rezonabile pentru asemenea servicii, suma de 1000 euro pentru 1-2 luni, pentru un 

singur post, fiind una exagerată. 

 

- în cadrul şedinţei din 20.09.2012 - PV nr.15/5 

Pe lîngă alte chestiuni, inclusiv vizînd stabilirea salariilor unor anumiţi 

angajaţi,  Consiliul AsDAC, la fel, a examinat solicitarea Directoratului de a efectua 

un control de audit. 

 

- în cadrul şedinţei din 17.10.2012 - PV nr.16/6 

A fost examinată situaţia creată în sistemul gestiunii colective, urmare a 

expirării termenului de eliberare a licenţelor la 01.08.2012 şi blocarea procedurii de 

avizare de către ANPCI. Consiliul a decis să formuleze poziţia AsDAC printr-o 

scrisoare deschisă adresată AGEPI şi publicarea acesteia în presă, cu referire la 

asigurarea avizării adecvate a OGC-urilor (înregistrată la AGEPI pe data de 

19.10.2012 cu nr.2082). 

În acelaşi context, s-a decis să fie sesizată Procuratura în vederea verificării 

legalităţii avizării şi activităţii ANPCI (copia scrisorii fiind înregistrată la AGEPI pe 

data de 19.10.2012 cu nr.2083). 

 

- în cadrul şedinţei din 07.11.2012 - PV nr.17/7 

Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului au fost puse mai multe subiecte:  

 ocuparea locurilor vacante din Consiliu cu membrii supleanţi aleşi; 

 stabilirea unei date privind prezentarea programului de procesare a 

documentaţiilor privind creaţiile valorificate şi de repartiţie a remuneraţiei; 

 examinarea şi aprobarea costului serviciilor de audit; 

 examinarea şi aprobarea costului serviciilor de revizuire a sistemului de 

salarizare şi de stabilire a tarifelor minime spre plată de către utilizatorii de 

opere. 

Membrilor Consiliului le-a fost remis spre examinare suplimentară proiectul 

Metodologiei de valorificare a creaţiilor muzicale prin reproducere în formă 

digitală şi punere la dispoziţie în regim interactiv (utilizare în internet). 

 

- în cadrul şedinţei din 13.11.2012 - PV nr.18/8 

După cum a fost stabilit, la şedinţa Consiliului a fost prezentat programul de 

procesare a documentaţiilor privind creaţiile valorificate şi de repartiţie a 

remuneraţiei, soft elaborat de personalul angajat al AsDAC, menţionîndu-se despre 

necesitatea automatizării complete a procesului de repartiţie prin integrare, în softul 

de bază, a modulului de repartiţie a remuneraţiei din retransmitere (elaborat în alt 

limbaj de programare decît cel din softul de bază). 

Membrii Consiliului şi ai Comisiei de Cenzori prezenţi la şedinţă au apreciat 

efortul depus de angajaţi la elaborarea softului respectiv, remarcînd volumulul mare 

de lucru necesar pentru asigurarea repartiţiei remuneraţiei. De asemenea, în cadrul 
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şedinţei s-a remarcat că, pentru demonstrarea transparenţei în activitatea AsDAC, ar 

fi necesară prezentarea acestui soft, în măsura posibilităţilor, tuturor titularilor de 

drepturi interesaţi. 

În cadrul aceleaşi şedinţe, la fel, a fost aprobat Regulamentul privind 

Consiliul de conducere, organizare şi activitate. 

 

- în cadrul şedinţei din 14.12.2012 - PV nr.19/9 

Înainte de începerea anului calendaristic 2013, Consiliul AsDAC a aprobat 

toate documentele de reglementare a activităţii: organigrama, schema statelor de 

personal, planul de activitate, deducerile spre prelevare din remuneraţia încasată, 

devizul costurilor de gestiune şi surselor de acoperire a acestora, precum şi 

Metodologia de valorificare a creaţiilor muzicale prin reproducere în formă digitală 

şi punere la dispoziţie în regim interactiv (utilizare în internet). 

De asemenea, Consiliul a votat să solicite AGEPI numirea unei noi comisii de 

avizare şi verificarea în ce măsură corespund condiţiilor legale OGC-urile care 

pretind a fi avizate, precum şi a adoptat alte hotărîri vizavi de decizia de avizare din 

05.12.2012 şi proiectul iniţiat de AGEPI de modificare a Legii nr.139/2010. 

 

Referitor la activitatea Consiliului pe parcursul anului 2013 (Anexa nr.4), 

s-a constatat convocarea a 5 şedinţe. Au fost remarcate, din cele consemnate în 

procesele verbale /extrasele din procesele verbale prezentate, următoarele:  

- în cadrul şedinţei din 11.02.2013 - PV nr.20/1 

La prima şedinţă din 2013 a Consiliului AsDAC a fost aprobată suma totală a 

ajutoarelor materiale, acordarea cărora a fost decisă în şedinţa anterioară (din 

decembrie 2012). De asemenea, s-a adotat decizia de a se achita din contul 

deducerilor din onorarii cheltuielile necesare pentru transferul remuneraţiei pe 

conturile titularilor de drepturi deschise în băncile cu care Directoratul AsDAC a 

convenit în privinţa cuantumului comisionului bancar, stabilindu-se aplicarea 

acesteia începînd cu 01.03.2013. 

Atenţie deosebită s-a acordat examinării Deciziei AGEPI nr.2/2146 din 

05.12.2012 privind avizarea AsDAC şi ORDA şi a ordonanţei de pornire a urmăririi 

penale în baza demersului ANPCI, în temeiul art.241 Cod Penal (desfăşurare ilegală 

a activităţii comerciale). 

Obiecţiile AsDAC se referă la avizarea ORDA pentru sectorul radio, TV şi 

internet, în special în privinţa invocării de către AGEPI, în motivarea deciziei sale, a 

faptului posesiei de către ORDA a sistemului de monitorizare Mediaforest. În 

legătură cu acest fapt, Consiliul a decis să se efectueze analiza suplimentară a 

sistemului Mediaforest, inclusiv în vederea stabilirii dacă acesta monitorizează 

utilizarea operelor în internet şi dacă există asemenea sisteme în alte ţări. 

Consiliul a discutat şi propunerile reprezentanţilor ORDA şi ANCO de a 

diviza gestiunea drepturilor pe categorii distincte de titulari de drepturi: autori, 

interpreţi şi producători de fonograme, însă această propunere a fost respinsă din 

cauza că consiliile de conducere ale OGC nu pot decide în numele titularilor de 

drepturi cine să le gestioneze drepturile. 
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- în cadrul şedinţei din 28.02.2013 - PV nr.21/2 

Discuţiile referitor la identificarea soluţiilor care trebuie întreprinse ca urmare 

a Deciziilor de avizare emise de AGEPI au continuat la această şedinţă a Consiliului 

AsDAC cu participarea reprezentanţilor ORDA şi ANCO, care şi-au susţinut 

propunerea de a debloca situaţia creată prin gestiunea de către AsDAC a drepturilor 

autorilor, iar ANCO şi ORDA – a drepturilor conexe ale interpreţilor şi 

producătorilor. Consiliul AsDAC şi-a menţinut decizia anterioară de a nu adopta 

hotărîri care depăşesc limitele competenţei sale, deoarece doar titularii sunt în drept 

să decidă de sine stătător cine să le gestioneze drepturile. 

 

- în cadrul şedinţei din 19.04.2013 - PV nr.22/3 

Prin una din hotărîrile Consiliului, adoptate în cadrul acestei şedinţe, s-a decis 

să se solicite Confederaţiei Internaţionale a Societăţilor Compozitorilor şi Autorilor 

(CISAC) evaluarea softurilor elaborate de AsDAC şi efectuarea unui studiu 

comparativ cu softul CoSIS elaborat de SUISA şi Rights Alternatives întru stabilirea 

avantajelor/dezavantajelor acestora. 

Au continuat discuţiile privind identificarea altor soluţii în vederea 

determinării AGEPI să-şi revadă decizia nr.2/2146 din 05.12.2012. 

 

- în cadrul şedinţei din 04.10.2013 - PV nr.23/4 

La şedinţa Consiliului a fost aprobată hotărîrea de a contesta Decizia AGEPI 

nr.3/1566 din 20.09.2013 în partea privind gestiunea prin rotaţie, fiind solicitată să 

se constate, cu referire la autori şi interpreţi, că AsDAC corespunde într-o măsură 

mai mare criteriilor stabilite de Legea nr. 139/02.07.2010, precum şi avizarea 

AsDAC pentru gestiunea drepturilor ce cad sub incidenţa licenţei extinse şi 

obligatorii. La fel, Consiliul AsDAC a hotărît să se solicite prelungirea valabilităţii 

avizării acordate în baza Deciziei din 14.12.2010 pînă la data publicării noii decizii 

de avizare. Remarcăm că termenul Deciziei din 14.12.2010 a expirat la 01.08.2012. 

La fel, în cadrul acestei şedinţe a fost aprobat raportul de activitate al 

Directoratului AsDAC pentru anul 2012, ceea ce, în opinia noastră, nu se încadează 

în ceea ce înţelegem prin termene rezonabile (Consiliul nu s-a întrunit pe parcursul a  

5 luni), fiind discutat abia la începutul trimestrului IV atunci cînd ar fi fost firesc să fi 

fost aprobat cel tîrziu la începutul trimestrului II.  

 

- în cadrul şedinţei din 30.12.2013 - PV nr.24/5 

La ultima şedinţă au fost aprobate documentele de reglementare a activităţii 

pentru anul 2014: organigrama, schema statelor de personal, planul de activitate, 

deducerile spre prelevare din remuneraţia încasată, devizul costurilor de gestiune şi 

surselor de acoperire a acestora. 

În această şedinţă, de asemenea, a fost respins demersul directorului general al 

AsDAC, Angela Stroici, de a achita 1 667 euro (cca 30mii lei) pentru achiziţionarea 

informaţiei Mediaforest oferită, contra sumei indicate, de către 

”Marketing&PR”SRL. 
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4. Activitatea Comisiei de cenzori 

Conform Statutului AsDAC, Comisia de cenzori trebuie să asigure controlul  

activităţii economico-financiare a organizaţiei cel puţin o dată în an.  

În anul 2012 membrii Comisiei de cenzori a AsDAC s-au convocat în 7 

şedinţe de lucru, inclusiv: în 2 şedinţe pentru efectuarea controlului privind 

activitatea desfăşurată de AsDAC în anul 2011, 1 - pentru efectuarea controlului la 

sesizarea directorului general şi 4 şedinţe - în cadrul celor ale Consiliului de 

conducere (inclusiv la şedinţa de prezentare a softului elaborat de AsDAC).  

În ce priveşte activitatea Comisiei de cenzori a AsDAC în anul 2013, aceasta 

s-a convocat într-o singură şedinţă de lucru (la 29.04.2013) pentru efectuarea 

controlului privind activitatea desfăşurată de AsDAC în anul 2012. Datele constatate 

şi consemnate de aceasta în raportul său din 29.04.2013 privind controlul activității 
economico-financiare a AsDAC în perioada ianuarie-decembrie 2012 nu diferă de 

cele indicate în raportul de activitate al Directoratului, iar recomandările acesteia au 

fost ca să se asigure: 

1. respectarea termenelor de repartiție și plată a remuneraţiei prevăzute prin 

ordinul nr.11 emis la 11.03.2012 de directorul general al AsDAC 

2. promovarea în cadrul mass-media a activităţii AsDAC cu implicarea 

Consiliului AsDAC şi a titularilor de drepturi. 

În ce priveşte controlul activității desfăşurate de AsDAC în anul 2013, 

Comisiei de control i-a fost prezentat procesul verbal al şedinţei Comisiei de cenzori 

a AsDAC din 28.02.2014 (Anexa nr.5). Conform procesului verbal din 28.02.2014, 

reiese că Comisia de cenzori urma să se mai convoace într-o şedință de lucru pentru 

a finisa controlul început şi anume pentru a clarifica măsurile întreprinse pentru 

elucidarea remuneraţiei rezervate în fondul remunerației neelucidate şi pentru a i se 

prezenta informaţii suplimentare privind soldul de la conturile AsDAC şi ajutoarele 

materiale acordate. Respectivul proces verbal atestă că, în cadrul controlului efectuat 

pe 28.02.2014, au fost elucidate următoarele aspecte în ce priveşte activitatea 

desfăşurată de AsDAC în anul 2013:  

- AsDAC avea încheiate contracte cu 3080 de titulari, adică cu 99 mai mulţi 

decît în 2012 (2981 titulari de drepturi); 

- deşi în anul 2013 efectuase cu 376 515,39 lei mai puţine cheltuieli decît în 

anul 2012 (1 913 086,11 lei), AsDAC a înregistrat, la 31.12.2013, un 

rezultat negativ în sumă de 328 986,46 lei (319 470,48 lei din 2013 şi 

9 515,98 lei din 2012), lucru care atestă lipsa mijloacelor de acoperire, 

respectiv - utilizarea remuneraţiei nedistribuite;  

Trebuie de menţionat că, analizînd Devizul costurilor de gestiune şi surselor 

de acoperire a acestora în anul 2014 (aprobat prin hotărîrea Consiliului nr. 1/5 

din 30.12.2013) în coraborare cu hotărîrea Consiliului din 14.03.2013 prin 

care a aprobat raportul de activitate pentru anul 2013 (se anexează extrasul 

din procesul-verbal nr.25/1,§7), putem concluziona că Consiliul AsDAC a 

aprobat acoperirea cheltuielilor de distribuire din contul remuneraţiei 
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nedistribuite, urmînd ca aceasta să fie recuperată în perioadele viitoare de 

gestiune. 

- cuantumul reţinerilor din totalul remuneraţiilor colectate a constituit în 

mediu cca 27%; 

- defalcările la fondul de ajutorare materială (social) şi de promovare a 

intereselor au constituit în mediu cca 7% din remuneraţiile direcţionate spre 

distribuire în fondul mixt. 

 

5. Activitatea Directoratului 

În cadrul activităţii Directoratului, care este conform Statutului organul 

executiv al AsDAC, constituit din personal angajat pentru exercitarea efectivă a 

atribuţiilor au fost verificate:  

a. Contractele cu membrii organizaţiei şi cu titularii de drepturi care i-au 

încredinţat în gestiune drepturile lor; 

b. Acordurile bilaterale şi multilaterale încheiate cu OGC străine şi contractele 

de reprezentare cu organismele similare din străinătate; 

c. Repertoriul actualizat; 

d. Acordurile de licenţă cu utilizatorii pentru diferite categorii de drepturi; 

e. Acţiunile examinate de către instanţele de judecată; 

f. Activitatea contabilă. Modul de colectare şi de repartizare a remuneraţiei; 

g. Concordanţa informaţiilor din darea de seamă aprobată de Consiliul şi cu 

evidenţele financiar contabile. 

h. Echipamente tehnice şi sisteme informaţionale. 

A. Contracte cu membrii AsDAC  

Conform datelor prezentate, la 31.12.2012, AsDAC întrunea 2981 de membri, 

dintre care 1566 autori şi 1415 interpreţi (Anexa nr.6).  

La 31.12.2013, AsDAC întrunea 3080 de membri, dintre care 1610 autori şi 

1470 interpreţi (Anexa nr.7). S-a constatat că numărul membrilor AsDAC este în 

creştere: 

 

Titulari / Anii  2010 2011 2012 2013 

Autori 1386 1485 1566 1610 

Interpreţi 1289  1353 1415 1470 

Total 2675 2838 2981 3080 

În total, conform Registrului de evidenţă, la 31.12.2013 erau în vigoare 3 583 

de contracte, or sunt titulari care deţin calitatea atît de autor, cît şi de interpret.  

La solicitare, a fost prezentată informaţia privind numărul membrilor noi şi 

contractelor reziliate (informaţie reflectată în rapoartele privind fluctuaţia membrilor 

perfectate trimestrial – Anexa nr.7): 

 în anul 2012: 153 membri noi şi 10 contracte reziliate; 

 în anul 2013: 129 membri noi şi 30 contracte reziliate.  
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Contractele încheiate cu autorii, interpreţii şi colectivele artistice au fost 

verificate cu datele din baza de date electronică, constatîndu-se că acestea coincid în 

totalitate. 

B. Contracte de reprezentare cu organismele similare din străinătate 

În 2012 AsDAC reprezenta 42 de OGC-uri: 41 din străinătate (Anexa nr.8) 

şi 1 din Republica Moldova – AO „ReproMold”, în temeiul contractului din 

10.05.2012 cu referire la gestiunea dreptului de reproducere reprografică aferent 

comercializării echipamentelor.  

În anul 2013 AsDAC a reprezentat 43 de OGC-uri similare din străinătate: 

40 reprezentînd autorii, iar 3 – interpreţii. 

În 2012 a fost încheiat contractul de reprezentare reciprocă cu Societatea de 

gestiune a drepturilor de autor (CopyRo), iar în 2013 - cu Centrul Român 

pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), ambele 

din România.  

De asemenea, AsDAC reprezinta 4 edituri muzicale, inclusiv 2 din 

străinătate. 

 

C. Repertoriul actualizat 

Repertoriul AsDAC se constituie din repertoriul autohton şi străin, administrat 

de AsDAC în baza contractelor încheiate, inclusiv de reprezentare reciprocă a 

intereselor, care este inclus în registrul electronic formînd baza de date care se 

actualizează periodic. 

Referitor la procedura de declarare a repertoriului, reiterăm recomandarea de a 

institui şi modalitatea de declarare online de către membri prin completarea unei 

declaraţii.  

  

    D. Acorduri de licenţă cu utilizatorii  

La 31.12.2013 erau în vigoare 1748 de licenţe eliberate de AsDAC, cu 281 

mai mult decît în 2012. 

Cu referire la acest capitol, se face de remarcat că nu s-au confirmat acuzaţiile 

aduse AsDAC de către reprezentanţii unor OGC precum că aceasta nu întreprinde 

măsuri pentru a elibera licenţe tuturor utilizatorilor care gestionează localuri în care 

se valorifică obiecte de drepturi de autor şi conexe.  Din contra, în cadrul controlului 

s-a constatat că: 

- în anul 2012 - controalele privind identificarea subiecţilor ce urmează să 

achite remuneraţia de autor a fost asigurată de către inspectori, în sectoarele lor de 

lucru pe fiecare stradă în parte, aceştia fiind obligaţi să întocmească rapoarte (Anexa 

nr.9); 

- în anul 2013 - AsDAC a elaborat stickere pentru identificarea unităţilor de 

valorificare (localurilor publice) care dispun de licenţa acesteia (de tip IP), 

dispunînd-se, prin ordinul nr.20 din 07.10.2013 remiterea acestora destinatarelor 

contra semnături de recepţionare în registrele de evidenţă corespunzătoare fie în 

anexa la licenţă întitulată Confirmare cu referire la sticker(e), conform 
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instrucţiunii aprobate prin acelaşi ordin - Instrucţiunea privind evidenţa şi eliberarea 

stickerelor, acestea reprezentînd o anexă la licenţa eliberată (Anexa nr.10). 

  

 E. Acţiuni privind asigurarea respectării de către beneficiari a 

obligaţiilor contractuale. Dosare examinate de către instanţele de judecată. 

Referitor la activitatea Direcţiei juridice, licenţiere şi control, a fost prezentată 

informaţia privind numărul pretenţiilor expediate în perioada anilor 2012-2013 şi 

numărul acţiunilor înaintate de AsDAC în instanţa de judecată (Anexa nr.11).    

Din informaţiile prezentate, în anul 2012 AsDAC a intentat 51 de dosare, iar 

în anul 2013 - 31 dosare, revendicînd cca 665mii lei – în anul 2012 şi cca 6 mln 724 

mii lei – în anul 2013. 

   
 F. Activitatea contabilă. Modul de colectare şi de repartizare a 

remuneraţiei. 

Pe parcursul controlului a fost verificată şi analizată activitatea economico-

financiară  a  AsDAC desfăşurată în perioada anilor 2012-2013. Răspunderea pentru 

organizarea şi ţinerea evidenţei contabile revine Directorului general al AsDAC. 

Evidenţa contabilă în cadrul  AsDAC se ţine de către Direcţia Documentaţie şi 

Evidenţă, condusă de contabilul-şef, care se subordonează nemijlocit directorului 

general. 

Evidenţa contabilă a instituţiei este ţinută în formă electronică cu utilizarea 

programului „1C” versiunea 8.2, în baza planului de conturi contabile, completat cu 

subconturi specifice domeniului de activitate în corespundere cu Standardele 

Naţionale de Contabilitate (S.N.C.), Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 

şi Politica de contabilitate pentru anul 2012 şi cea pentru 2013 (Anexa nr.12), 

aprobate prin ordinele directorului general al AsDAC. Acestea au fost  elaborate în 

baza actelor normative în vigoare şi axate pe aspectele organizatorice de ţinere a 

contabilităţii, normele şi metodele de ţinere a evidenţei contabile, inventarierea 

patrimoniului întreprinderii, întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare, 

reflectarea în contabilitate a evenimentelor depistate după perioada de gestiune şi 

politica evidenţei fiscale. 

Avînd statutul de asociaţie obştească necomercială, impozitele şi taxele în 

Bugetul de Stat şi Bugetele locale se plătesc de către AsDAC în conformitate cu 

prevederile Codului Fiscal, Legii Bugetului pe anul gestionar şi deciziile autorităţilor 

locale. În conformitate cu art.52 alin.(5) din Codul Fiscal, AsDAC este scutită de 

plata impozitului pe venit (Anexa nr.13 - Cerere privind scutirea de plata impozitului 

pe venit a organizaţiilor necomerciale pentru anii 2012- 2013).  

Analiza economico-financiară a AsDAC a fost efectuată în baza documentelor 

prezentate de către organizaţie: rapoartele financiare pentru anii 2012-2013, cărţile 

mari, jurnalele-ordere, registrele contabile, documentele primare, rapoartele privind 

încasările, rapoartele privind cheltuielile, devizele anuale de venituri şi cheltuieli, 

dările de seamă privind creaţiile valorificate prezentate de utilizatori. 
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În perioada de referinţă AsDAC a fost supusă controlului de către 

Inspectoratul Fiscal şi compania de audit SC„Ecofin-Audit Service”SRL în temeiul 

contractului de prestări de servicii de audit a activităţii AsDAC desfăşurate în anul 

2012. 

Inspectoratul Fiscal de Stat a efectuat un control al activităţii  instituţiei 

pentru perioada 01.01.2012-17.09.2013 (Anexa nr.14), acesta fiind axat pe efectuarea 

controlului fiscal prin metoda verificării faptice. În rezultatul controlului încălcări 

ale legislaţiei fiscale nu au fost stabilite. 

           

Totodată, după cum a fost menţionat mai sus, a fost exercitat auditul 

situaţiilor financiare ale AsDAC pentru anul 2012, care s-a desfăşurat în 

conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, scopul principal al exercitării 

auditului constituind determinarea veridicităţii situaţiilor economico-financiare, dacă 

au fost efectuate în corespundere cu actele normative şi legislative.  

De asemenea, auditul a evaluat gradul de adecvare a politicilor contabile şi a 

caracterului rezonabil a estimărilor contabile, efectuate de către conducere, precum şi 

evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare. În rezultatul auditului s-a 

constatat că situaţiile financiare sunt lipsite de denaturări semnificative, fiind în 

conformitate cu cerinţele cadrului general de rapoarte financiare şi că prezintă 

o imagine veridică, autentică şi completă a acestora.  

Active nemateriale 

În componenţa activelor nemateriale AsDAC intră (Anexa nr. 15): 

- Programul de contabilitate 1C versiunea 8.2; 

- Programul IPI System; 

- Kaspersky antivirus; 

- Kaspersky work spase security; 

- Programa Windows XP Prof, 

- Semnul AsDAC; 

- Website AsDAC.  

Amortizarea activelor nemateriale se calculează prin metoda liniară, reieşind 

din durata funcţionării lor utilă. Amortizarea acumulată în decursul perioadei de 

gestiune se constată ca cheltuieli generale şi administrative.  

La data de 31.12.2013 în bilanţul contabil AsDAC se enumerau active 

nemateriale în sumă de 96 515,30  lei. 

Active materiale pe termen lung 

În componenţa activelor materiale pe termen lung ale AsDAC se includ: 

clădirea administrativă privatizată, mijlocul de transport procurat în anul 2005, 

tehnica de calcul şi alte mijloace fixe, care sunt luate la evidenţă în conformitate cu 

Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin HG nr. 338 din 

21.03.2003, unde este stabilită durata de funcţionare utilă şi procentul de 
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uzură. Contabilitatea activelor pe termen lung se ţine pe fiecare obiect de evidenţă, în 

expresie cantitativă şi valorică. La data de 31.12.2013 în bilanţul contabil AsDAC se 

enumerau  mijloace fixe în sumă de 915 462,95  lei. 

În conformitate cu ordinul nr.25 din 16.12.2013 a fost efectuată inventarierea 

mijloacelor fixe, activelor nemateriale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, 

precum şi a mijloacelor financiare ale AsDAC. În rezultatul inventarierii nu s-au 

constatat diferenţe între soldurile scriptice şi cele faptice, respectiv nu s-au 

constatat plusuri sau minusuri în gestiune (Anexa nr.16). 

  

Creanţe  

Creanţele pe termen scurt se înregistrează în contabilitate la valoarea 

nominală. Contabilitatea creanţelor se ţine pe categorii, clienţi, cumpărători şi alţi 

debitori.  

AsDAC a eliberat licenţe pentru valorificarea obiectelor de drepturi de autor şi 

conexe ale titularilor de drepturi pe care-i reprezintă, acestea extinzîndu-se în 

perioada ianuarie-iulie 2012 (cu referire la toate modalităţile de valorificare a 

creaţiilor, respectiv – la toate tipurile de licenţe) şi decembrie 2012-septembrie 2013 

(cu excepţia modalităţilor de valorificare prin comunicare publică, retransmitere şi 

utilizare în regim interactiv, inclusiv în internet) în privinţa celor care cad sub 

incidenţa gestiunii obligatorii şi extinse, dar cu excepția celor care şi-au retras 

drepturile din gestiunea AsDAC. Totuşi, trebuie de concretizat că AsDAC n-a 

încheiat careva contracte cu producătorii (nu i-a reprezentat pe aceştia), respectiv, 

doar licențele vizînd copia privată şi dreptul de retransmitere, în virtutea Legii 

nr.139/2010, s-au extins şi în privinţa acestora (a producătorilor).  

Cuantumul creanţelor  pe termen scurt privind veniturile sunt calculate 

conform tarifelor stabilite de HG nr.641 din 12.07.2001 cu privire la tarifele minime 

ale remuneraţiei de autor şi/sau conform Hotărîrilor Consiliului AsDAC. Calculul 

remuneraţiei se efectuează lunar, trimestrial sau anual, după cum prevede licenţa, 

conform tarifelor stabilite, cu eliberarea către beneficiar a facturii de expediţie 

(Anexa nr.17).   

Remuneraţia de autor este scutită de taxa pe valoarea adăugată (TVA), 

conform art.68 alin.(2) al Legii nr.139/2010. Factura de expediţie este documentul 

contabil de confirmare a datoriei perioadei de gestiune şi temeiul de înregistrare a 

acestei datorii în evidenţa contabilă a beneficiarului, respectiva factură conţinînd 

informaţie detaliată privind tipul/numărul şi data licenţei, categoria de sumă 

(remuneraţie, penalitate etc.), suma şi perioada de calcul. În acest sens, Direcţia 

Juridică, Licenţiere şi Control a AsDAC asigură ca agenţii economici să primească 

regulat facturile de expediţie, dar nu mai tîrziu decît data stingerii datoriei prevăzute 

în contract. 

Conform datelor bilanţului contabil al AsDAC, la data de 31.12.2013, se 

enumerau Creanţe în sumă de 2 754 579,42 lei, dintre care 2 746 566,37 lei 

reprezentau creanţele pe termen scurt privind veniturile calculate, care constituie 

datoria utilizatorilor faţă de AsDAC privind remuneraţia calculată. Facturile sunt 

eliberate în termenii stabiliţi, însă o parte din acestea nu sunt achitate din diverse 
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motive (invocînd lipsa de mijloace financiare fie situaţia confuză în domeniu).   

 

Conform analizei efectuate la capitolul „Creanţe”, cele mai mari sume 

datorate se înregistrează la tipurile de licenţă: RTV, AVI, IP, IP(vie). În urma 

controlului a fost elaborată o listă a întreprinderilor (pe tipuri de licenţă) unde s-au 

reflectat sumele datorate. Lista debitorilor se anexează  (Anexa nr.18). 

 

          Operaţiunile de casă şi bancare 

În cadrul AsDAC operaţiunile de casă se efectuează în corespundere cu HG 

nr.764 din 25.11.1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor 

de casă în economia naţională a RM şi HG nr.474 din 20.04.1998 cu privire la 

aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea 

decontărilor în numerar. Organizaţia dispune de maşina de casă şi control Orghteeh 

Iulia OT500967, înregistrată la 03.18.2004 cu nr. 48034496 la OE Botanica. 

Referitor la operaţiunile de casă încălcări nu s-au depistat. 

Evidenţa şi utilizarea formularelor de strictă evidenţă (facturi de expediţii, 

bonuri de plată, delegaţii fără cotor M-2) se efectuează în conformitate cu 

prevederile  HG RM nr.294 din 17.03.1998. Formularele cu regim special de 

evidenţă anulate se păstrează în set deplin şi la acest capitol încălcări nu s-au 

depistat.  

 

Soldul mijloacelor financiare la 31.12.2013 la contul AsDAC o constituia 

suma de 5 097 971,74 lei (Anexa nr.19), dintre care: 

 
       2 483,53 lei  - datorii privind impozitul pe venit reţinut la sursa de plată (cont 

534.10) 

  297 580,63 lei  - datorii privind titularii de drepturi (persoane fizice) (cont 

539.11, 

539.12) 

    18 837,47 lei  - datorii privind editurile muzicale autohtone şi străine (cont 

5314.14) 

  476 214,31 lei  - fonduri create prin Hotărîrile Consiliului AsDAC (cont 539.92 

şi 538.93) 

  887 658,82 lei  - remuneraţie neelucidată (cont 538.94) 

2 171 074,87 lei  - remuneraţie de autor nedistribuită (cont 516.1 analitic pe 

beneficiar şi licenţă) 

  389 968,40 lei  - datorii faţă de OGG străine fără contracte (cont 539.15) 
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  713 438,14 lei  

    77 291,76 lei  

    45 686,28 lei 

 

  346 723,99 lei 

 

(328 986,46) lei 

- datorii faţă de OGG străine cu contracte  (cont 539.13) 

- remuneraţie compensatorie pentru copia privată (cont 538.91) 

- remuneraţie pentru reproducerea reprografică a operelor (cont 

538.91) 

- remuneraţie pe categorii de titulari fără contract (retransmisie) 

(cont 538.96) 

- supracheltuieli efectuate de AsDAC 

 

 

Venituri  

 La AsDAC veniturile sunt formate din: 

- cotizaţii de aderare;  

- taxa din eliberarea licenţelor; 

- suma reţinută din remuneraţiile colectate pentru acoperirea cheltuielilor de 

gestiune: pentru acumularea, distribuirea şi achitarea acestei remuneraţii. 

Veniturile din taxele de aderare şi din eliberarea licenţelor se constată şi se 

reflectă în rapoartele financiare conform metodei specializării exerciţiilor în perioada 

de gestiune în care s-au înregistrat, pe cînd sumele prelevate procentual din 

remuneraţia de autor sunt reflectate în perioada de gestiune în care are loc încasarea 

efectivă a acestora, conform Hotărîrilor Consiliului de conducere al AsDAC din 

05.06.2012 şi din 14.12.2012, precum şi a prevederilor art.49 alin.(3) lit. b) al Legii 

139/2010. 

          Încasarea remuneraţiei de autor se înregistrează în evidenţa contabilă în contul 

515 „Venituri anticipate curente”, care se debitează concomitent cu creditarea 

contului 516.1 ”Alte datorii pe termen scurt”- evidenţa remuneraţiei nete 

nedistribuite pe tipuri de licenţe şi utilizatori pînă la transmiterea acesteia spre 

repartiţia propriu-zisă. 
           

În anul 2012 încasările AsDAC au fost de 6 001 983,79 lei sau cu 12,08% 

(824 791,05 lei) mai puţin decît în anul 2011 (6 826 774,84 lei). 

 

          Remuneraţia încasată  de la organizaţiile de gestiune colectivă similare din 

străinătate a fost semnificativ mai mică decît cea încasată în teritoriul Republicii 

Moldova, situaţia prezentîndu-se astfel (Anexa nr.20): 

Remuneraţie din MD 5 761 367,68 97,67% 

Remuneraţie din ALTT 137 649,16 2,33% 

 

Suma totală a încasărilor de 6 001 983,79 lei, s-a constituit din următoarele 

categorii de plăţi (Anexa nr.21): 
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- remuneraţie de autor 

- taxe din eliberarea licenţelor 

- cotizaţii de aderare                                           

- alte încasări  

- diferenţe de curs valutar(favorabile) 

- - 5 899 016,84 lei 

- -      50 305,00 lei 

- -      11 820,00 lei 

- -      23 429,26 lei 

- -      17 412,69 lei  

  

Or, a se vedea în acest sens următoarea diagramă privind componenţa 

încasărilor din 2012: 

 

Remuneraţia încasată în teritoriul Republicii Moldova – de 5 761 367,68 lei  a 

fost formată din următoarele categorii (tipuri) de remuneraţii corespunzătoare 

modalităţilor de valorificare a creaţiilor: 
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           Din suma remuneraţiei de 5 761 367,68 lei, achitată de utilizatorii de creaţii 

din teritoriul Republicii Moldova, 96% (5 526 800,25) a reprezentat remuneraţia 

achitată benevol şi 4% (234 567,43 lei) – remuneraţia achitată forţat (ca urmare a 

intentării acţiunilor de judecată). 

În anul 2013 încasările AsDAC au fost de 5 174 309,17 lei sau cu 13,79% 

(827 674,62 lei) mai puţin decît în anul 2012 (6 001 983,79 lei). 

           Remuneraţia încasată de la organizaţiile de gestiune colectivă similare din 

străinătate a fost semnificativ mai mică decît cea încasată în teritoriul Republicii 

Moldova, situaţia prezentîndu-se astfel (Anexa nr.22): 

Remuneraţie din MD 4 936 973,35 97,20% 

Remuneraţie din ALTT    141 629,82 2,79% 

 

Suma totală a încasărilor de 5 174 309,17 lei s-a constituit din următoarele 

categorii de plăţi (Anexa nr.23): 

- remuneraţie de autor 

- taxe din eliberarea licenţelor 

- cotizaţii de aderare                                           

- alte încasări 

- diferenţe de curs valutar (favorabile) 

- - 5 078 603,17 lei 

- -       34 490,00 lei 

- -         7 380,00 lei 

- -       40 657,62 lei 

- -       13 178,38 lei 

-  
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În comparaţie cu remuneraţia încasată în anul 2012, cea din 2013 a înregistrat 

o reducere în ce priveşte cea încasată din teritoriul Republicii Moldova şi o majorare 

nesemnificativă în ce privește cea încasată din alte teritorii, situaţia prezentîndu-se 

astfel: 
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Remuneraţia încasată în anul 2013 din teritoriul Republicii Moldova – de 

4 936 973,35 lei a fost formată din următoarele categorii (tipuri) de remuneraţii 

corespunzătoare modalităţilor de valorificare a creaţiilor: 

 

         Din suma remunerației de 4 936 973,35 lei achitată de utilizatorii de creații din 

teritoriul  Republicii Moldova, 90,5% (4 469 440,13 lei) a reprezentat remunerația 

achitată benevol și 9,5% (467 533,22 lei) – remunerația achitată forțat (ca urmare a 

intentării acțiunilor de judecată): 
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În comparaţie cu suma încasată forţat în anul 2012, cea încasată în anul 2013 a 

înregistrat o majorare de cca 50%, situaţia reflectîndu-se astfel: 

 

Datorii 

În evidența contabilă datoriile se înregistrează la valoarea nominală în 

conformitate cu cerințele standardelor de contabilitate. Datoriile se contabilizează pe 

categorii, furnizori, titulari de drepturi şi alţi creditori. În componența datoriilor sunt 

incluse datoriile faţă de buget, faţă de personal, faţă de titularii de drepturi şi alţi 

creditori. 

În Bilanţul contabil la 31.12.2013 se numără datorii pe termen scurt în sumă 

de 8 804 608,00 lei, inclusiv: 

 datorii financiare (conturile  515, 516) –                           5 396 165,45 lei 

 datorii comerciale (521) –                                                      12 833,00 lei 

 datorii privind retribuirea muncii (531)-                                 87 916,09 lei 

 datorii privind asigurările (533) –                                           20 019,28 lei 

 datorii privind decontările cu bugetul (534) –                              241,07 lei 

 alte datorii calculate ( 535,  538, 539) –                             3 287 434,31 lei 

Conform  Statutului,  AsDAC administrează drepturile de autor  şi  conexe 

care i-au fost acordate în gestiune de titularii de drepturi corespunzători (autori şi 

interpreţi) şi în virtutea Legii nr.139/2010.  Remuneraţia de autor se achită titularilor 

de drepturi conform tarifelor stabilite şi aprobate de Consiliul AsDAC la 31 martie 

2009, precum şi în baza tarifelor minime stabilite de Guvern prin hotărîrea sa nr. 641 

din 12.07.2001. Conform pct.12 al Regulamentului privind repartizarea remunerației 

de autor în cadrul AsDAC şi a Ordinului Directorului general nr.11 din 13.03.2012, 

distribuirea şi achitarea remuneraţiilor pentru interpretarea publică vie a 

operelor trebuie să se efectueze în fiecare lună, iar pentru alte modalităţi de 

valorificare a creaţiilor – o dată în trimestru. 
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Conform Ordinului Directorului general cu nr.95-C din 11.09.2012, achitarea 

remuneraţiei titularilor de drepturi autohtoni se efectuează, de regulă,  prin 

transfer la conturile de card sau conturile simple deschise la Banca de 

Economii, comisionul bancar corespunzător fiind achitat din sumele prelevate, cu 

titlu de costuri de gestiune, din remuneraţia colectată, conform hotărîrii Consiliului 

nr.2 din 11.02.2013 (proces verbal nr.20/1). Titularilor de drepturi străini 

remuneraţia le este achitată prin intermediul OGC-lor similare din străinătate în baza 

contractelor de reprezentare reciprocă.  

 

Repartiţia remunerației.  

Repartiţia remuneraţiei se efectuează în baza următoarelor documente (Anexa 

nr.24): 

- fişe de înregistrare a spectacolelor şi borderouri-programe privind operele  

valorificate, identificate după titularii de drepturi (cu referire la licențele de tip IP 

vie); 

- rapoarte/dări de seamă privind creaţiile valorificate (pe alte tipuri de licenţe 

RTV, IP, PP etc.); 

- rapoarte/dări privind canalele retransmise (prezentate de operatorii prin 

cablu). 

 

         De asemenea, s-a constatat că, începînd din luna iunie 2012, după fiecare 

repartiţie se perfectează: 

1. Mape electronice în care se păstrează extrase din softul de distribuire acte, 

rapoarte, care permit verificarea repartiției finisate; 

     2. Un şir de rapoarte care reflectă procesul de repartiţie şi conţin informaţie 

detaliată privind sumele transmise spre distribuire şi rezultatele obţinute, cum ar fi:  

- raport privind sume spre achitare în temeiul DSu (dărilor de seamă ale 

utilizatorilor) procesate; 

- raport privind remuneraţia pentru repartiţia căreia nu trebuie/sau este 

imposibil să fie prezentate dări de seamă, inclusiv veridice, privind operele 

valorificate /Fond mixt; 

- raport privind rezultatele măsurilor întreprinse pentru identificarea 

titularilor de drepturi: remuneraţia elucidată şi cea neelucidată, inclusiv care nu a 

fost revendicată în termen de trei ani ; 

- raport privind provenienţa remuneraţiei spre repartiţie, sursele din care se 

va achita şi destinaţia iniţială; 

- raport generalizator nr. I – per categorii de sume - privind remuneraţia spre 

repartiţie – destinaţia finală; 

- raport generalizator nr. II - per categorii de titulari de drepturi, totaluri per 

liste de plată (genuri de creație, teritorii, titulari cu contracte și fără contracte; 

- raport detaliat per subcategorii de titulari de drepturi, inclusiv cu 

nominalizarea acestora (descifrare Raport generalizator nr .II pt verificare /ajustare 

cu 1C); 
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3. Altă documentație ca de exemplu Repartiție RC-AV sau Descifrarea 

remunerației neidentificată de la Teatre și concerte cu termenul de prescripţie 

expirat. 

 

Pe parcursul efectuării controlului, la fel, au fost prezentate următoarele 

rapoarte anuale interne perfectate pentru anii 2012-2013: 

- Raportul privind provenienţa remuneraţiei spre repartiţie şi rezultatele 

obţinute pentru anii 2012 şi 2013 (Anexa nr.25); 

- Raportul privind dările de seamă ale utilizatorilor procesate şi validate pe 

categorii: IP-vie, RTV-Pr, RTV-Pe pentru anii 2012 şi 2013 (Anexa nr.26); 

- Nota informativă privind remunerația calculată pentru organizațiile de 

gestiune colective străine cu contracte pentru anii 2012 şi 2013 (Anexa nr.27); 

- Raportul privind repartiţia remuneraţiei aferentă asistenţei juridice acordate 

de către AsDAC pentru anul 2013 (Anexa nr.28) etc. 

 

În rezultatul analizei rapoartelor menționate mai sus s-au constatat 

următoarele: 

I. În ianuarie-decembrie 2012 au fost validate 8 repartiţii, fiind distribuită 

remunerație în mărime totală de 6 748 466,59 lei (inclusiv 410 769,58 lei din Fondul 

remunerației neelucidate), dintre care 6 610 879,93 lei încasați din teritoriul RM și 

137 586,66 lei - din alte ţări, structura acestora fiind următoarea: 

a)  remunerația încasată din teritoriul Republicii Moldova (6 610 879,93 lei): 
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b)  remunerația încasată din alte țări  (137 586,66 lei): 

 
 

 

II. În ianuarie-decembrie 2013 au fost validate 8 repartiţii, fiind distribuită 

remunerație în mărime totală de 4 010 087,84 lei (inclusiv 48 132,05 lei din Fondul 

remunerației neelucidate), dintre care 3 861 006,23 lei încasați din teritoriul RM și 

149 081,61 lei - din alte țări, structura acestora fiind următoarea: 

a) remunerația încasată din teritoriul Republicii Moldova (3 861 006,23 lei): 
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b)  remunerația încasată din alte ţări (149 081,61 lei): 

 

Totodată,  în  perioada  de  referință, conform Raportului generalizat privind 

rezultatele măsurilor întreprinse pentru identificarea titularilor de drepturi a  fost  

elucidată  remunerație  în  mărime  totală  de 113 790,37 lei, inclusiv 69 235,67 lei în 

anul 2012 și 44 554,70 lei în anul 2013, soldul acestui fond la 31.12.2013 constituind 

887 658,82 lei (Anexa nr.29). 

          În urma distribuirii remuneraţiei (conform legislaţiei RM şi Regulamentului 

privind repartizarea remuneraţiei de autor în cadrul AsDAC), se formează diverse 

categorii de remuneraţii şi fonduri create de Consiliul AsDAC, evidenţa cărora în 

contabilitate se ţine în grupa contului 538 „Provizioane aferente cheltuielilor şi 

plăţilor preliminare”. 

Soldul contului 538, la situaţia din 31.12.2013, înregistra 1 864 535,16 lei, 

dintre care: 

– Remunerația compensatorie (copia privată)                          – 77 291,76 lei; 

        – Remunerația pentru reproducerea reprografică a operelor    –  45 686,28 lei; 

        – Fondul Social (de ajutorare materială) (5%)                  – 200 249,41 lei; 

        – Fondul de promovare (4%)            –  306 924,90 lei; 

        – Remuneraţia neelucidată                –  887 658,82 lei. 

 

 

Conform hotărîrii Consiliului AsDAC din 05.06.2012, sumele deduse în 

Fondul de promovare a intereselor membrilor AsDAC pot fi utilizate doar pentru 

dezvoltarea sistemelor informaţionale şi site-ului AsDAC, pentru elaborarea tarifelor 

minime, pentru alte servicii de consultanță, precum și pentru stingerea contribuțiilor 
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datorate CISAC. În perioada de referinţă, conform „Raportului privind utilizarea 

mijloacelor băneşti din fondul de promovare”(Anexa nr.30), au fost utilizate 

mijloace bănești în sumă totală de 122 501,16 lei, inclusiv în anul 2012 – 40 780,32 

lei, iar în anul 2013 – 81 721,35 lei, şi anume pentru stingerea contribuţiilor datorate 

CISAC, operarea modificărilor necesare în programul de contabilitate 1C, pentru 

achitarea serviciilor de audit şi de elaborare a paginii web. 

Mijloacele acumulate în fondul social (de ajutorare materială) sunt utilizate 

pentru acordarea ajutoarelor materiale titularilor aflați în situaţii precare, din motive 

de sănătate, alte situaţii similare, precum şi pentru plata îndemnizaţiilor de şedinţă 

membrilor Consiliului de conducere şi Comisiei de cenzori a AsDAC. În ce priveşte 

ajutoarele materiale acordate în anii 2012-2013, situaţia se prezintă astfel: 

 

Remuneraţia neelucidată  reprezintă remunerația rezultată ca urmare a lipsei, 

din diferite motive, a informaţiilor complete de identificare a obiectelor de drepturi 

de autor şi conexe, inclusiv din cauză că utilizatorii indică greşit fie omit să indice 

titlurile sau titularii de drepturi fie acestea nu sunt înregistrate de titularii de drepturi 

astfel că nu pot fi găsite prin bazele de date. Astfel, în anul 2013, după procesarea 

documentaţiei aferente repartiţiei, în Fondul Remuneraţiei Neelucidate 

/Nerevendicate (numit de AsDAC FRe2Ne) a fost trecută remuneraţie în mărime 

totală de 460 856,10 lei, avînd următoarea provenienţă: 

 
            

Totodată,  în  perioada  de  referinţă din fondul menţionat a fost  exclusă  suma 

de 93 327,37 lei, fiind utilizată în modul următor: 
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Datoriile faţă de membrii AsDAC şi organizaţiile de gestiune colective privind 

remuneraţia de autor, se înregistrează în contul 539 „Alte datorii pe termen scurt”. 

Pentru evidenţa analitică a datoriilor sunt formate subconturi separate. 

Totodată, la contul 539 „Alte datorii pe termen scurt” la situaţia din 

31.12.2013 se înregistrează o datorie totală de 1 419 824,64 lei, inclusiv: 

- Datorii privind autorii autohtoni     –      265 534,59 lei,  

- Datorii privind autorii străini cu achitare în ţară  –        32 046,04 lei,  

- Datorii față de societățile străine    –      713 438,14 lei,  

- Datorii privind editurile muzicale    –    18 837,47 lei, 

- Datorii față de OGC străine fără contracte  –      389 968,40 lei.  

 

Cele mai mari datorii față de societățile străine (Anexa nr.31) s-au înregistrat 

cu referire la: 

- Uniunea compozitorilor şi Muzicienilor din România          –  29 118,36 lei; 

- The Performing Right Society PRS, Marea Britanie        – 153 197,15 lei; 

- OO Rosiiscoe Avtorscoe Obsestvo, Rusia                          – 185 039,82 lei; 

- Rosiiskii Soyz Pravoobladatelei BOИС, Rusia           –  23 716,96 lei; 

- Broadcast Music, Inc. BMI, SUA             –  24 227,24 lei;  

- SIAE, Italia                                                                           –  47 192,88 lei; 

- Sociedad de Autores y Compozitores de Columbia  SAYCO  –  36 893,93 lei; 

- Sociedad General de Autores y Edito Retener, Spania            –  29 075,17 lei; 

- Society of European Stage Authors and Composers SESAC     – 49 734,05 lei.  

 

În perioada 2012-2013 a fost achitată remuneraţia de autor către OGC-urile 

străine în sumă totală de 1 903 869,86 lei, inclusiv în 2012 – 438 882,76 lei şi în 

2013 – 1 464 987,10 lei. (Anexa nr.32 - Raport privind achitarea remuneraţiei de 

autor către OGC străine în perioada 2012-2013).  
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Raportul achitări remunerație în /din străinătate se prezintă astfel pentru 2012: 

 

 

Raportul achitări remunerație în /din străinătate se prezintă astfel pentru 2013: 

 

 

În anul 2012 a fost achitată remunerația totală de 3 596 469,86 lei (inclusiv 

339 064,20 lei impozit pe venit reţinut la sursa de plată) după cum urmează:  
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În anul 2013 a fost achitată remuneraţia totală de 3 783 384,42 lei (inclusiv 

504 056,11 lei impozit pe venit reţinut la sursa de plată) după cum urmează:  
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Consumuri şi cheltuieli 

        Cheltuielile se reflectă în contabilitate conform prevederilor SNC 3 

„Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”. Cheltuielile AsDAC se 

constituie din cele aferente gestiunii drepturilor de autor și conexe: pentru 

acumularea, distribuirea şi achitarea remuneraţiei, inclusiv pentru întreţinerea 

personalului angajat, de achitare cu furnizorii de mărfuri şi servicii pentru asigurarea 

continuităţii activităţii AsDAC.  

Evidenţa cheltuielilor se ţine pe tipuri de cheltuieli, potrivit destinaţiei 

acestora, respectiv se reflectă, pe conturi şi subconturi din Planul de conturi al 

AsDAC. 

          În anul 2012 s-au înregistrat următoarele surse de acoperire a cheltuielilor în 

sumă totală de 2 499 818,16 lei şi anume: 

     

În anul 2012 au fost efectuate cheltuieli de gestiune în sumă totală de  2 277 

950,40 lei (cu cca 21% mai puţin decît suma bugetului aprobat de Consiliu la 

05.06.2012). Dat fiind rezultatul negativ al anului 2011 de 231 383,74 lei, respectiv 

fiind nevoie în total de surse de acoperire de 2 509 334,14 lei, pentru acoperirea 

costurilor de gestiune suportate în anul 2012 a fost folosită remunerație nedistribuită 

în sumă de 9 515,98 lei, care urma să fie recuperată din costurile de gestiune 

preconizate să fie deduse din remunerația acumulată în anul 2013 (Anexa nr.33 - 

Raportul privind cheltuielile şi sursele de acoperire în anul 2012). 

         În anul 2013 cheltuielile AsDAC au constituit 1 901 435,01 lei, acestea fiind 

acoperite din următoarele surse:  
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În perioada de referinţă, din cauza surselor insuficiente, au fost efectuate cu 

cca 35% mai puţine cheltuieli decît cele prevăzute prin Devizul aprobat, la 

14.12.2012, de Consiliul de conducere al AsDAC. Din aceeaşi pricină, pentru 

acoperirea costurilor de gestiune a fost utilizată remuneraţie nedistribuită, care 

urmează a fi recuperată din contul deducerilor aferente încasărilor viitoare. 

             Comparativ cu anul 2012, cheltuielile au fost reduse considerabil  (cu 

376 515,39 lei /16,53%), situația prezentîndu-se astfel: 
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Sume nedistribuite/neachitate (sold la 31.12.2012).  

         Suma totală de 5 620 133,10 lei aflată pe conturile AsDAC la 31.12.2012  se 

constituia din: 

 

La rîndul său, remunerația distribuită era formată din: 

 

respectiv, remunerația nedistribuită includea următoarele categorii de sume: 
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          Sume nedistribuite /neachitate (soldul mijloacelor bănești la 31.12.2013). 

Suma totală de 5 097 971,74 lei aflată pe conturile AsDAC la 31.12.2013  se 

constituia din: 

 

 

dintre care mijloace bănești distribuite: 
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mijloacele bănești nedistribuite:  

 

 

Cu referire la activitatea desfăşurată în anul 2013, AsDAC a invocat 

următoarele motive ale nedistribuirii sumelor (reproducem din raportul de activitate 

al acesteia pentru anul 2013):  

Motivele, nedistribuirii sau distribuirii tardive a sumelor în perioada  de  

referinţă, au fost: 

1. Insuficienţa dărilor de seamă privind creaţiile valorificate necesare 

repartiţiei remuneraţiei, cauze constituind: 

1.1. Ignorarea de către companiile de radio şi de televiziune a scrisorilor 

AsDAC prin care li s-a cerut prezentarea dărilor de seamă privind creaţiile 

valorificate fie refuzul acestor companii de a le prezenta făcînd referire la răspunsuri 

ale AGEPI prin care li se indica că AsDAC trebuie să solicite asemenea dări de 

seamă ORDA-ei şi nu respectivilor utilizatori.  

1.2. La cererile repetate ale AsDAC (în persoana Consiliului şi Directoratului) 

înaintate în acest sens ORDA, cea din urmă, abia în a doua jumătate a lunii 

septembrie 2013 (şi atunci la insistenţa AsDAC şi în schimbul promisiunii acesteia 

de a-i remite dările de seamă de care, la rîndul său, dispunea AsDAC), i-a transmis 

AsDAC dări de seamă ale patru companii, motivînd că doar atîtea a putut obţine 

2. Necesitatea de a ajusta, prin operarea modificărilor de rigoare, softul de 

repartiţie a remuneraţiei ca rezultat al deciziilor de avizare emise de AGEPI în 

perioada anilor de referinţă (2012-2013). 

3. Incertitudini în ce priveşte modul de repartiţie în legătură cu faptul că 

AsDAC a colectat remuneraţie conform tarifelor stabilite pînă la intrarea în vigoare a 

Legii nr. 139/02.07.2010, adică pentru titularii reprezentaţi în baza contractelor 

încheiate, pe cînd legea indicată prevede colectarea şi repartiţia şi în privinţa 

titularilor care cad sub incidenţa licenţei extinse şi obligatorii.    

4. Remuneraţia încasată în trimestrul IV al anului este distribuită, de regulă, în 

trimestrul I al anului care urmează. 
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G. Concordanţa informaţiilor din darea de seamă aprobată de Consiliul şi 

cu evidenţele financiar contabile. 

AsDAC prezintă Rapoartele financiare lunare, trimestriale şi anuale la Biroul 

Naţional de Statistică şi Inspectoratul Fiscal în termenii stabiliţi de legislaţie. 

Pe parcursul controlului a fost verificată concordanţa informaţiei cu caracter 

financiar a mai multor indicatori financiari  cu rapoartele financiare prezentate, 

nefiind constatate abateri.  

Comisiei de control i-a fost prezentat raportul companiei de audit „Ecofin-

Audit-Service” SRL, control de audit efectuat la solicitarea AsDAC (Anexa nr. 34).  

Concluziile expuse în respectivul raport confirmă ţinerea satisfăcătoare a 

evidenţei contabile, că situaţia financiară nu conţine denaturări semnificative şi 

reflectă veridic şi complet situaţia financiară în conformitate cu Standardele 

Naţionale de Contabilitate şi legislaţia în vigoare.  

 

H. Echipamente tehnice şi sisteme informaţionale 

Echipamente tehnice  

AsDAC are un parc de 18 calculatoare, inclusiv server utilizat pentru Sistemul 

Informatic contabil 1C şi softul de repartiţie a remuneraţiei. De asemenea AsDAC 

are în posesie copiatoare, imprimante şi aparate de fax într-un număr total de 8, 

precum şi sisteme de securitate, de supravegere video, de semnalizare a eventualelor 

incendii  etc. 

Sistemul informaţional  

Pagina web a asociaţiei se află la adresa: www.asdac.md. 

Soft-ul pentru ţinerea evidenţei contabile: programul „1C” versiunea 8.2. 

Acesta este utilizat şi pentru evidența dărilor de seamă ale utilizatorilor privind 

creaţiile valorificate (în continuare DSu), astfel fiind posibilă delimitarea între cele 

validate, procesate şi neprelucrate, respectiv – a remuneraţiilor distribuite şi 

nedistribuite.  

Programele (soft-urile) de repartiţie ale AsDAC 

În cadrul controlului administrația ADAC a asigurat prezentarea programelor 

(softurilor) de procesare a documentaţiilor privind creaţiile valorificate /de repartiţie 

a remuneraţiei, softuri elaborate de AsDAC: unul dintre care numit de bază sau PRB 

şi altul numit PRRe (în continuare se va face referire la acestea aşa cum au fost 

întitulate de AsDAC).  

Prin intermediul softului PRRe, AsDAC asigură procesarea documentaţiilor 

pentru repartiţia remuneraţiei colectate din retransmisia prin cablu sau satelit a 

creaţiilor, de unde şi provine denumirea softului (program de repartiţie retransmisie), 

iar prin intermediul PRB – a remunerației colectate din toate celelalte modalităţi de 

valorificare a creaţiilor, inclusiv a celor direcţionate spre repartiţie în fondul mixt.  

Ambele programe (soft-uri) ale AsDAC de procesare a documentațiilor 

privind creaţiile valorificate /de repartiţie a remuneraţiei, indică 

http://www.asdac.md/
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parcurgerea cîtorva etape pentru ca să se asigure repartiţia remuneraţiei, începînd cu 

introducerea în soft-urile de repartiţie a datelor din rapoartele prezentate de utilizatori 

(DSu), cu identificarea creaţiilor după titulari de drepturi prin 

compararea/confruntarea acestora cu baza de date a AsDAC, şi pînă la asigurarea 

distribuirii propriu-zise a sumelor. 

În ce priveşte PRRe, acesta se constituie din două module:  

- introducerea informaţiei, unde se introduce informaţia reflectată în DSu 

prezentate de operatorii prin cablu prin selectarea posturilor TV din baza de date, iar 

cînd vreunul nu este găsit, se introduc datele de referinţă respectivului post TV, 

inclusiv genul, pentru a asigura repartiţia conform cotelor prevăzute de Regulamentul 

privind distribuirea remuneraţiei etc. S-a constatat că acesta este, de asemenea, util 

la etapa eliberării licenţelor, asigurînd stabilirea tarifului în cuantum procentual, dar 

şi, atunci cînd se cunosc încasările operatorului prin cablu, a sumei spre plată;  

- generarea rapoartelor, prin intermediul căruia pot fi vizualizate sumele 

rezultate pe OGC-uri, pe posturi TV (reflectînd operatorii prin cablu în dările de 

seamă ale cărora au figurat), pe categorii de drepturi şi categorii de titulari de 

drepturi şi teritorii de referinţă (autori de opere muzicale, autori de opere literare, 

interpreţi de fonograme etc. pe teritorii distincte corespunzătoare celor indicate ca 

fiind teritorii de origine ale posturilor difuzate reflectate în DSu). 

Referitor la PRRe, mai poate fi menţionat şi faptul că cotele au fost ajustate cu 

cele prevăzute de art.11 al Legii nr.139/2010, respectiv poate asigura repartiţia atît a 

remuneraţiilor achitate pentru perioade de pînă la intrarea în vigoare a acestei legi, 

cît şi a celor achitate începînd cu 01.01.2011.   

În ceea ce priveşte PRB, de asemenea, este alcătuit din cîteva module, printre 

care: 

- introducerea datelor iniţiale, prin intermediul acestuia se introduc 

informaţii despre DSu propriu-zisă (utilizatorul, data prezentării, perioada pentru 

care este prezentată etc.), a datelor de identificare a operatorului care urmează să 

asigure procesarea propriu-zisă a respectivei DSu, precum şi modalitatea de repartiţie 

a remuneraţiei în dependenţă de modul de utilizare a creaţiilor (utilizarea în emisiuni 

de radio şi televiziune, reeditare în presă periodică, utilizare on line fie „pe viu” în 

spectacole şi/sau concerte), şi genul corespunzător de opere (muzicale, literare, 

dramatice şi muzical-dramatice, audiovizuale); 

- aşa-zisul modul al operatorului, unde are loc introducerea informaţiei 

din DSu (titlurile operelor, volumul de minute, număr de utilizări etc.), care pot fi 

accesate doar de operatorii cărora li s-au dat în lucru şi indiferent de locul de aflare a 

acestora, constatîndu-se că acest lucru poate fi efectuat prin internet şi că 

majoroitatea operatorilor lucrează în baza contractelor de muncă la domicilu; 

- modulul de repartiţie, prin intermediul căruia se asigură validarea 

rapoartelor procesate prin selectarea celor care se iau la baza repartiţiei remuneraţiei 

şi, după indicarea sumelor care urmează să fie repartizate, inclusiv în Fondul mixt, 

repartiţia propriu-zisă a remunerației.  
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Trebuie de remarcat că în cazul în care licenţa prevede achitarea tarifului pe 

oră de emisie, PRB calculează suma spre plată şi o reflectă în fişa de decontare pe 

care o generează (în care sunt indicate volumul de ore/minute/secunde şi sumele 

calculate pe genuri de opere şi chiar pe departamente - cazul IPNA 

Compania”Teleradio-Moldova”). La fel, generează fişe de decontare pentru înaintare 

spre plată teatrelor şi organizaţiilor concertistice, fişe care conţin informaţia privind 

denumirile spectacolelor şi concertelor, perioadele in care au avut loc acestea, 

titularii de drepturi, cotele aplicabile şi remuneraţia calculată pentru fiecare din 

aceştia.  

De asemenea, s-a constatat că PRB asigură: 

- procesarea dărilor de seamă cu privire la toate genurile şi formele de creaţii 

precum: piesă în proză, piesă în versuri, operă, balet etc. (conform cotelor prevăzute 

de HG nr.641/12.07.2001) şi ciaconă, octet, suită simfonică, vodevil şi toate celelalte 

188 de forme de creaţii din categoria concertelor prevăzute în anexa la Regulamentul 

AsDAC privind distribuirea remuneraţiei de autor; 

- repartiţia remuneraţiei atît pentru titularii de drepturi de autor (autori şi 

edituri muzicale), cît şi pentru cei de drepturi conexe (interpreți şi producători); 

- reflectarea rezultatelor repartiţiei în diverse moduri: pe creaţii, OGC-uri, 

colective de interpreţi etc. Or, acest lucru îl demonstrează următorul extras din acest 

soft: 

  

- generarea rapoartelor privind operatorii care au identificat creaţiile (astfel 

poate fi identificată persoana care a introdus informaţii eronate) cu reflectarea unor 

asemenea aspecte precum munca concretă depusă de aceştia: dacă au selectat 

creaţiile din baza de date a AsDAC sau dacă le-au căutat prin intermediul altor surse, 

în ultimul caz presupunîndu-se eforturi suplimentare.  
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De asemenea, s-au stabilit următoarele:  

- listele de plată a membrilor AsDAC pot fi exportate automat în 

programul de contabilitate 1C;  

- existenţa, începînd cu luna iunie 2012, a mapelor electronice create după 

fiecare repartiţie în care se păstrează, de rînd cu rapoartele perfectate 

pentru efectuarea repartiţiei, documente reflectînd rezultatele 

respectivelor repartiţii, inclusiv a rapoartelor pe fiecare titular de 

drepturi. Aceste rapoarte conţin aşa informații ca suma calculată pentru 

fiecare operă cu indicarea duratei şi numărului de utilizări ale acestei 

opere, cu specificarea sumei provenite de la utilizatorii care au prezentat 

dările de seamă procesate (care au stat la baza repartiţiei), a celei din 

fondul mixt, a deducerilor efectuate, a sumei spre plată, precum şi a 

utilizatorilor care au prezentat dările de seamă şi a perioadei în care au 

fost valorificate respectivele opere. Aceste rapoarte se remit titularilor 

de drepturi la cerere.  

În raportul cu referire la softul PRB, prezentat Consiliului de conducere al 

AsDAC, Directoratul AsDAC menţionează că se preconizează să se implementeze 

sistemul prin care membrii AsDAC vor putea vizualiza rezultatele repartiţiei, care-i 

vizează, pe site-ul AsDAC, după autentificare cu parolă și ID. 

În ce priveşte identificarea creaţiilor, s-a stabilit că dacă opera, după 

confruntarea informației prezentate de utilizatori cu cea din baza de date a AsDAC, 

nu este găsită în respectiva bază de date, căutarea continuă în baza de date 

internaţională (în continuare BD CisNet) şi /sau în cele ale OGC-urilor cu care 

AsDAC a încheiat contracte de reprezentare reciprocă a intereselor. Astfel, am 

constatat că accesarea BD CisNet este indispensabilă pentru a se asigura 

corectitudinea repartiției remunerației, fiindcă aceasta conține date privind cotele 

convenite între titularii de drepturi, profilul de creaţie (dacă este autor şi/sau 

compozitor, fie editură muzicală), precum şi OGC-ul al căror membri sunt aceştia. 

De asemenea, conţine asemenea indici de identificare ca codurile operelor şi codurile 

titularilor de drepturi.  

Conform prevederilor contractului încheiat la 27.10.2010 cu CISAC şi 

prezentat Comisiei de control (CISAC Tools User Society Contract), AsDAC-ului îi 

este interzis să permită terţelor persoane accesul la respectiva bază de date (pct.4.5), 

aceasta avînd doar dreptul să introducă datele referitoare la titularii pe care-i 

reprezintă pentru a fi accesibile altor OGC care au încheiat contracte similare cu 

CISAC, precum şi penru a accesa datele introduse de cele din urmă (pct.3.2). 

Important de menţionat că prin contractul încheiat între CISAC şi AsDAC, 

înregistrat cu nr.945 din 17.12.2012, AsDAC a fost împuternicită în calitate de 

agenţie locală (pe teritoriul Republica Moldova) pentru atibuirea codurilor-standard 

ISWC operelor muzicale.  
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          III. Concluzii: 

Generalizînd rezultatele controlului efectuat, putem concluziona următoarele 

cu referire la activitatea AsDAC desfăşurată în perioada anilor 2012-2013: 

A. Activitatea AsDAC s-a desfăşurat în linii generale cu respectarea 

prevederilor Legii nr.139/2010, ale altor legi şi acte normative în vigoare.  

S-a constatat că AsDAC a întreprins mai multe acţiuni pentru consolidarea 

capacităţii de administrare, inclusiv: 

 a adoptat mai multe acte interne importante pentru reglementarea şi 

organizarea activităţii, printre care: Regulamentul Consiliului, activitate şi 

organizare; Regulamentul privind reglamentarea activităţii direcţiilor, 

departamentelor şi serviciilor AsDAC; Instrucţiunea privind metodologia de 

evidenţă a licenţelor; Metodologia de valorificare a creaţiilor muzicale prin 

reproducere în formă digitală şi punere la dispoziţie în regim interactiv (utilizare în 

internet), aprobată de Consiliu la 14.12.2012; 

 a elaborat stickerul, inovaţie prin care asigură atît identificarea unităţilor de 

valorificare a creaţiilor prin interpretare publică care posedă licenţa AsDAC, 

cît şi informarea, pe această cale, a publicului larg (clienţilor acestor localuri) 

despre faptul că pentru utilizarea operelor se plăteşte remuneraţie de autor; 

 a operat modificări şi completări în programul de contabilitate 1C, astfel 

asigurîndu-se: 

a) generarea diverselor rapoarte şi registre de lucru necesare în activitatea 

curentă (inclusiv vizînd titularii de drepturi, utilizatorii de creaţii şi licenţele 

eliberate acestora); 

b)  ţinerea unei evidenţe mai riguroase a sumelor (inclusiv datorită introducerii 

mai multor criterii de grupare a remuneraţiilor; evidenţei analitice a unor 

categorii de remuneraţii, de exemplu, a celor nedistribuite pe beneficiar, licenţă 

etc. excluzîndu-se complet evidenţa în EXCEL); 

c)   scanarea şi conservarea în formă electronică a licenţelor eliberate; 

d)  reflectarea mai multor detalii în facturile şi conturile înaintate spre plată 

utilizatorilor; 

 a elaborat un şir de rapoarte pentru reflectarea indicatorilor şi rezultatelor 

repartiţiei remuneraţiei, precum şi a asigurat conservarea acestora atît în formă 

scrisă, cît şi electronică, astfel asigurînd transparenţă şi sugerînd credibilitate; 

 a elaborat şi implementat un soft de repartiţie multifuncţional, prevăzînd 

procesarea dărilor de seamă ale diferitor categorii de utilizatori corespunzător 

modalităţilor de valorificare a creaţiilor, cu referire la diferite genuri de opere 

şi categorii de titulari de drepturi de autor şi conexe (autori, interpreţi, 

producători), precum şi generarea mai multor documentaţii de lucru (rapoarte, 

fişe de decontare etc.). Reiterăm că acest soft generează şi rapoarte spre 

remitere titularilor de drepturi, care conţin mai multe date vizînd remuneraţia 

şi anume: titlurile operelor, numărul de utilizări, suma calculată pe dări de 
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seamă şi în fondul mixt, deducerile efectuate, suma spre plată etc.; 

 a asigurat corelarea programului de distribuire cu cel de contabilitate 1C; 

 a asigurat achitarea remuneraţiei prin intermediul conturilor/cardurilor 

bancare; 

 a negociat un comision bancar mai mic de transfer a remuneraţiei; 

 a suportat, din contul costurilor de gestiune, comisionul bancar pentru 

transferul remuneraţiei (anterior se efectua din contul remuneraţiei calculate 

titularului de drepturi); 

 a asigurat actualizarea permanentă a informaţiei privind titularii de drepturi şi 

a repertoriului acestora, fapt pe care-l atestă registrele de evidenţă duse (pe 

hîrtie şi electronice); 

 a procesat mai multe liste de plată a remuneraţiei calculată titularilor 

reprezentaţi de OGC-uri străine, liste perfectate în anii precedenţi perioadei de 

control, respectiv -  evidenţiindu-se majorarea considerabilă, în anul 2013, a 

achitărilor în adresa titularilor de drepturi străini; 

 a asigurat o atenţie sporită activităţii de identificare a operelor şi titularilor de 

drepturi în vederea distribuirii remuneraţiei acumulate în fondul remuneraţiei 

neelucidate, fapt care-l denotă sumele elucidate în anii de referinţă comparativ 

cu cele din anii anteriori;  

 au fost întreprinse sistematic măsuri (eliberare facturi, perfectare pretenţii etc.) 

în vederea recuperării datoriilor beneficiarilor rău-platnici, fapt atestat de 

documentele consemnate în registrele de ducere a evidenţei corespondenţei şi 

acţiunile intentate în instanţele de judecată; 

 

B. Trebuie să menţionăm, însă, următoarele carenţe în activitatea AsDAC, 

respectiv neadmiterea acestora pe viitor: 

 aprobarea tardivă de către Consiliul AsDAC (în afara limitelor rezonabile), 

a raportului de activitate al Directoratului pentru anul 2012. Urmează să fie 

supuse aprobării nu mai tîrziu decît în prima jumătate a trimestrului I.  

 prezentarea tardivă la AGEPI (în afara limitelor rezonabile) a documentelor 

prevăzute de art.51 al Legii nr.139/2010. Urmează să fie prezentate AGEPI 

nu mai tîrziu decît în prima jumătate a trimestrului I; 

 lipsa pe pagina web a AsDAC a informaţiilor care trebuie aduse la 

cunoştinţa titularilor de drepturi (precum rapoartele de activitate ale 

Directoratului şi rapoartele de control ale Comisiei de cenzori, hotărîrile Consiliului 

privind cuantumul deducerilor din onorarii pentru acoperirea costurilor de gestiune şi 

pentru crearea fondurilor corespunzătoare, Regulamentul privind distribuirea 

remuneraţiei de autor, componenţa organelor de conducere şi control şi a 

comisiilor create) şi utilizatorilor de creaţii (hotărîrile Consiliului privind tarifele 

aplicate de AsDAC). Urmează să fie făcute publice pe site-ul AsDAC în 

termen de 7 zile din data recepţionării prezentului act de control. 
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