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Se menţionează denumirea completă a organismului de gestiune colectivă.
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Anexa 1 la
Decizia nr. 32 din 22.01.2020
conform art.156 din Legea nr. 8/1996

CAPITOLUL I. Informaţii privind refuzurile de acordare a licenţelor (art. 156 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 8/1996

Numele utilizatorului

Drepturile pentru care
a fost refuzată
acordarea licenței
neexclusive

Motivarea pe scurt
pentru neacordarea
licenței

Cazuri în care licența
a fost acordată ulterior
primei solicitări

Perioada de timp înregistrată de la depunerea
cererii pentru obținerea licenței și acordarea
acesteia (pentru utilizatorii refuzați inițial și
acceptați după cereri ulterioare)
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Anexa 1 la
Decizia nr. 32 din 22.01.2020
conform art.156 din Legea nr. 8/1996

CAPITOLUL II. Informații privind valoarea totală a sumelor plătite directorului general, membrilor consiliului director, precum și ale membrilor comisiilor interne,
precum și alte beneficii acordate acestora (art. 156 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 8/1996
Denumire funcție

Salarii – NET
(BRUT)

Plăți
compensatorii

Beneficii de
natură pecuniară

Director general
Administrator/Director general
Director general adjunct
Manager general
Director executiv
Președinte
Vicepreședinte
Membrii CD
Comisii
Comisia de etică și disciplină
Comisia de cenzori
Comisia de validare (a membrilor și repertoriului))
Comisia de supraveghere și monitorizare
Comisia specială privind accesul la informații
Comisia de negociere
Comisia de specialitate pentru reglementare-cod
conduita-bune practici
Comisia permanentă de opere și programe
Comisia profesională
Comisia social-culturală
Comisia de tarife
Comisia de supraveghere
Organ cu funcție de supraveghere
Comisia social-culturală
Comisia de lectură și creație
Comisia de repartiție
Biroul executiv
Comisia de clasificare a operelor
Comisia profesională
Altele:

Sume plătite în cursul anului pentru care se face raportarea
Remunerații încasate în
Remunerații încasate în calitate de
calitate de titular de drepturi
membru al CD
Conform Declarație Individuală
Conform Declarație Individuală
Anuală
Anuală
Conform Declarație Individuală
Conform Declarație Individuală
Anuală
Anuală

3.639.185
176.000
Sume plătite în cursul anului pentru care se face raportarea
Salarii – NET
(BRUT)

Plăți compensatorii

Remunerații încasate forma
indemnizațiilor de reprezentare
Conform Declarație Individuală
Anuală
-

13.000

Remunerații încasate sub forma
indemnizațiilor de ședință

Remunerații încasate sub forma
indemnizațiilor de reprezentare

Remunerații încasate în calitate
de titular de drepturi

17.200
20.000
10.000
41.000

1.500

250.886
212.315
1.072.245
491.537
111.575

6.000

-

70.000

-

Alte
beneficii

Alte
beneficii

362.642
2.299.823 *
317.936
-

*această sumă este inclusă și în suma Consiliului Director, întrucât membrii Biroului Executiv sunt parte dintre membri Consiliului Director.
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Decizia nr. 32 din 22.01.2020
conform art.156 din Legea nr. 8/1996

CAPITOLUL III. Informații privind remunerațiile colectate, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări (art. 156 alin. (2) lit. f)
(sume în lei)
Total sume colectate în anul pentru care se face raportarea
Perioada

Ian

Feb

Reproducere
Retransmitere cablu
Copie privată*
Radiodifuzare radio
Radiodifuzare TV
Suită
Licențe multiteritoriale
pentru drepturile online
asupra operelor muzicale
Remunerație suplimentară
anuală
Comunicare publică
ambiental**
Concerte și spectacole
Prestații audiovizuale
Cinematografe
Comunicare
Inter
publică
net
Reproducere
Comunicare
Tonu
publică
ri
apel
Reproducere
Alte drepturi gestionate OCAZIONAL
TOTAL

108
1.929.035
0

0
2.575.346
189.203

13.161

Dobânzi

Mar

Oct

Nov

0
2.069.737
146.085

125
2.066.738
171.104

0
2.120.840
159.768

0
913.673
415.142

Total
general
435
24.303.914
2.068.460

8.765

8.403

7.449

36.265

16.982

223.403

280.004

265.960

244.655

224.778

0

352.599

2.157.377

118

118

0

205

0

190

0

916

0

0

0

0

0

0

1.979

0

1.979

2.396.260
0

1.782.172
391.618

3.116.519
0

2.197.432
0

2.469.085
0

2.470.194
0

2.319.042
0

1.698.396
0

28.756.484
645.970

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

0
2.033.311
193.213

0
2.236.273
185.340

0
2.075.017
189.274

0
1.603.985
149.358

202
2.646.093
141.768

0
2.033.866
128.205

8.206

20.591

38.988

5.415

10.844

48.334

0

11.395

122.317

350.454

126.545

178.670

0

0

0

276

9

0

0

0

0

1.942.304
0

2.784.150
0

2.369.432
254.352

2.644.525
0

Dec

1. Se vor menționa fără TVA;
2. Nu se includ penalități si sume recuperate din litigii;
3. Nu se includ sumele repartizate către alte ogc-uri (in cazul colectorilor unici /comuni).
*Încasări copie privata, defalcate pe luni, încasată de la UPFR în calitate de colector unic, include comisionul de colectare.
** Încasări sursa comunicare publică ambiental, defalcate pe luni, încasată de la UPFR în calitate de colector comun, include comisionul de colectare.
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Decizia nr. 32 din 22.01.2020
conform art.156 din Legea nr. 8/1996

DREPT GESTIONAT
Reproducere
Retransmitere cablu
Copie privată
Radiodifuzare radio
Radiodifuzare tv
Suită
Licențe multiteritoriale pentru drepturile online
asupra operelor muzicale
Remunerație suplimentară anuală
Comunicare publică ambiental
Concerte și spectacole
Prestații audiovizuale
Cinematografe
Comunicare
publică
Internet
Reproducere
Comunicare
publică
Tonuri apel
Reproducere
Alte drepturi gestionate
TOTAL

PENALITĂȚI ÎNCASATE
ÎN ANUL PENTRU CARE
SE FACE RAPORTAREA

10.490

10.490

TRANZACȚII*
Număr
Valoarea

11

Remunerații

SUME RECUPERATE DIN LITIGII
Penalități
Utilizări
Daune
neautorizate
morale

40.188

14.288

46.392

108.754

10.150

46.392

148.942

24.438

Alte
sume

* Date cu privire la tranzacțiile încheiate cu utilizatorii, dacă este cazul. Valoarea lor este inclusa in total colectat.
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Decizia nr. 32 din 22.01.2020
conform art.156 din Legea nr. 8/1996

Sume colectate în calitate de
colector unic /comun/ în anul
pentru care se face raportarea*
Sume colectate prin intermediul
altui ogc din România ce provin
din anul pentru care se face
raportarea

Sume colectate prin intermediul
organismelor similare din
străinătate

Sume colectate pentru
organismele similare din
străinătate
Sume colectate în baza
mandatului special în anul
pentru care se face raportarea

Sumă

Drept gestionat
CABLU

24.358.390

OGC beneficiare

Cont distinct
461.ANALITIC

Drept gestionat
AMBIENTAL
COPIE PRIVATA

Sumă
2.286.771
2.068.460

OGC colector
UPFR
UPFR

Mod evidențiere
461.ANALITIC
461.ANALITIC

Denumire OGC
SPA PORTUGALIA
VG BILD KUNST
LITA SOCIETY
SUISSIMAGE
ZAPA POLONIA
STCHTING VEVAM
SGAE
Denumire OGC

Drept gestionat
CABLU
COPIE PRIVATA
CABLU
CABLU
CABLU
CABLU
CABLU
Drept gestionat

Perioada
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
Perioada

Sumă
4.030
1.546
157
746
3.810
12.572
6.949
Sumă

Titular de drepturi
ASOCIATIA ONE
WORLD

Drept gestionat

Sumă

Mod evidențiere

REPRODUCERE DVD

435

461.ANALITIC

Sume colectate în calitate de
colector unic/comun/structură de
colectare ce provin din anii
anteriori

Drept gestionat

Sumă

CABLU

2.023.538

Sume colectate prin intermediul
altui ogc din România ce provin
din anii anteriori

Drept gestionat

Sumă

OGC
beneficiar

Perioada

Dobândă

Penalități

2017-2020

OGC
colector

Perioada

Cont distinct
461.ANALITIC

Dobândă

Penalități

Mod evidențiere

* Se menționează suma totală colectată.
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Anexa 1 la
Decizia nr. 32 din 22.01.2020
conform art.156 din Legea nr. 8/1996

CAPITOLUL IV. Informații financiare privind comisionul (art. 156 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996
COMISION REŢINUT AUTORILOR SAU TITULARILOR DE DREPTURI PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR OCAZIONATE DE COLECTAREA, REPARTIZAREA ŞI PLATA REMUNERAŢIILOR

Categorii de drepturi
Reproducere
Retransmitere cablu
Copie privată
Radiodifuzare radio
Radiodifuzare tv
Suită
Licențe multiteritoriale pentru drepturile online asupra
operelor muzicale
Comunicare publică ambiental
Concerte și spectacole
Prestații audiovizuale
Cinematografe
Comunicare publică
Internet
Reproducere
Remunerație suplimentară anuală
Comunicare publică
Tonuri apel
Reproducere
Ocazionale
OGC-uri externe similare

Procent
15%
15%
15%
15%

Valoare
179
3.428.751
263.355
26.736

Total sumă repartizată
1.195
22.858.342
1.755.701
178.237

-

-

-

1,44%
15%
-

27.054
107
-

1.878.715
711
-

15%
15%

426
2.580

2.843
17.200

Sume prescrise
Fond de rezerva
Total
Alte drepturi gestionate - dobânzi

15%
1,44%; 13%; 15%
15

2.433.978
15.924
6.199.090
96.896

16.226.522
112.775
43.032.241
645.970

Costuri reale*
-

-

-

Nota: Pentru sursa comunicare publică ambiental, suma repartizată nu include comisionul reținut de colector, în valoare de 313.529 lei - reprezentând 13,56% din colectări, conform Protocolului privind desemnarea colectorului comun pentru comunicarea publică ambientală
a operelor audiovizuale publicat în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 84 din 04.02.2016.
Pentru sursa copie privată: comisionul de 15% prelevat, include comisionul reținut de colectorul unic în cuantum de 2% aplicat la colectări, conform facturilor emise de acesta. Valoarea comisionului de colectare facturat de colector în anul 2021 este de 41.369,18 lei si a fost
achitat acestuia de către DACIN SARA.

Tip cost
Chirii
Salarii si cheltuieli cu protecția sociala
Transport
Asistență juridică
Altele

Costuri indirecte
Justificare**
conform Hot. AG
conform Hot. AG
conform Hot. AG
conform Hot. AG
conform Hot. AG

Total:

Tip operațiune
Investire

Venituri provenite din operațiuni bancare asupra comisionului
Instituție bancară

Valoare

Total
22.399

22.399
2.512.898
26
214.000
1.471.910

2.512.898
26
214.000
1.471.910

4.221.233

4.221.233

Durată

Total

Plasamente
Depozite bancare
* Costuri specifice pe drept gestionat, acolo unde este cazul (studii, negocieri metodologii, instruiri, etc.), nu include costurile indirecte;
**Explicație privind metoda de alocare a sumelor (hotărâri AGA, decizii CONSLIUL DIRECTOR, contracte, etc.), se menționează tip document, nr. și data acestuia acolo unde este cazul.
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Anexa 1 la
Decizia nr. 32 din 22.01.2020
conform art.156 din Legea nr. 8/1996

CAPITOLUL V. Secțiunea V.1. - Informații financiare privind sumele repartizate (art. 156 alin (2) lit. h) din Legea nr. 8/1996

Sume repartizate propriilor
membri (persoane fizice şi
juridice) ce provin din anul
pentru care se face
raportarea

Drepturi Gestionate

Comision reținut
(procent)

454
667.108
2.432.947
2.451.532
2.366.026
108.844
243.877
205.031
179.782
349
23.397
21.846
11.873

Comision
reținut
(valoric)
68
100.066
364.942
367.730
354.904
16.327
36.582
30.755
26.967
52
3.509
3.277
1.781

-

-

-

67.437
212.967
278.772
348.996
200
1.543
953
80.407
5.999
2.365
9.712.705
103.462
161.882

971
3.067
4.014
5.026
30
231
143
11.534
900
34
1.332.910
15.519
24.282

Suma bruta repartizata
Reproducere
Retransmitere cablu

Copie privată

Radiodifuzare radio
Radiodifuzare TV

Suită
Licențe multiteritoriale pentru drepturile
online asupra operelor muzicale
Comunicare publică ambiental

Concerte și spectacole
Prestații audiovizuale
Cinematografe
Internet
Comunicare publică
Reproducere
Tonuri apel
Comunicare publică
Reproducere
Remunerație suplimentară anuală
OGC-uri externe similare
Ocazionale
Fond de rezerva cablu
Fond de rez. copie privata
Fond de rezerva ambiental
Total repartizat din colectări:
Alte drepturi gestionate - dobânzi

Data repartiției

Nr. membri

12/11/2021
12/02/2021
10/05/2021
11/08/2021
12/11/2021
12/02/2021
10/05/2021
11/08/2021
12/11/2021

12
291
312
303
304
174
214
219
235

12/02/2021
10/05/2021
11/08/2021
12/11/2021

29
169
143
151

1,44
1,44
1,44
1,44
15
15
15
13; 15
15
1,44

12/02/2021
10/05/2021
11/08/2021
12/11/2021

209
230
208
230

12/11/2021

5

11/08/2021
12/11/2021
2021
2021
2021

2
1
25
15
2

15
15

10/05/2021
11/08/2021

312
287

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
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Anexa 1 la
Decizia nr. 32 din 22.01.2020
conform art.156 din Legea nr. 8/1996
Sume repartizate propriilor
membri, în anul pentru care
se face raportarea, ce provin
din anii anteriori

Drepturi Gestionate

Retransmitere cablu
Copie privată
Radiodifuzare TV
Comunicare publică ambiental
OGC-uri externe similare
Sume prescrise - retransmitere prin cablu

Sume repartizate
nemembrilor ce provin din
anul pentru care se face
raportarea

Total:
Drepturi Gestionate

Retransmitere cablu

Fond de rezerva cablu
Fond de rez. copie privata
Total:
Alte drepturi gestionate - dobânzi

Sume repartizate
organismelor de gestiune
colectivă din România

Data repartiției

Nr. membri

15
15
15
1,44
15

12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
14/02/2021

324
191
163
209
60

2.027.367 lei din anii 2015-2016

304.105

15

08/04/2021

182

1.941.413 lei din anii 2016-2017
2.178.410 lei din anii 2017-2018
1.601.191 lei din anii 2005-2010
9.101.361

291.212
326.761
240.179
1.353.440
Comision
reținut
(valoric)
21.641
92.124
90.028
97.292
2.635
6.332
5.920
6.285
2.193
232
324.682
3.497
5.945
Comision
reținut
(valoric)
35.378
4.433
74
39.885
Comision
reținut
(valoric)

15
15
15

07/06/2021
22/06/2021
25/11/2021

203
238
180

Comision reținut
(procent)

Data repartiției

Nr. nemembri

15
15
15
15
15
15
15
15
13; 15
15

12/02/2021
10/05/2021
11/08/2021
12/11/2021
12/02/2021
10/05/2021
11/08/2021
12/11/2021
2021
2021

528
661
603
630
156
262
278
270
20
16

15
15

10/05/2021
11/08/2021

661
195

Comision reținut
(procent)

Data repartiției

Nr. nemembri

15
15
15

12/02/2021
12/02/2021
14/02/2021

817
182
15

Comision reținut
(procent)

Data repartiției

Denumire organism de
gestiune

Suma bruta repartizata

Copie privată

Sume repartizate
nemembrilor, în anul pentru
care se face raportarea, ce
provin din anii anteriori

Comision reținut
(procent)

1.037.105 lei din anul 2020
205.732 lei din anul 2020
8.273 lei din anul 2020
86.755 lei din anul 2020
15.115 lei din anul 2020

Comision
reținut
(valoric)
155.566
30.860
1.241
1.249
2.267

Suma bruta repartizata

144.273
614.158
600.188
648.617
17.567
42.216
39.464
41.902
15.286
1.547
2.165.218
23.311
39.632

Drepturi Gestionate

Suma bruta repartizata

Retransmitere cablu
Copie privată
OGC-uri externe similare
Total:

235.852 lei din anul 2020
29.556 lei din anul 2020
493 lei din anul 2020
265.901

Drepturi Gestionate

Suma
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Sume repartizate
organismelor similare din
străinătate

Comision reținut
(procent)

Data repartiției

Denumire organism de
gestiune

739.306
969.601
866.822
864.290
93.489
61.508
56.839
52.081
3.703.936
29.453

Comision
reținut
(valoric)
110.896
145.440
130.023
129.644
14.023
9.226
8.526
7.812
555.590
4.418

15
15
15
15
15
15
15
15

12/02/2021
10/05/2021
11/08/2021
12/11/2021
12/02/2021
10/05/2021
11/08/2021
12/11/2021

15

10/05/2021

56.198

8.430

15

11/08/2021

SABAM (Belgia);
FILMAUTOR (Bulgaria);
SUISSIMAGE (Elvetia);
SSA (Elvetia); DILIA
(Cehia); VG WORT
(Germania); VG BILDKUNST(Germania); SGAE
(Spania); SCAM (Franta);
SACD (Franta); ALCS
(Marea Britanie); SIAE
(Italia); VEVAM (Olanda);
SFP-ZAPA (Polonia); SPA
(Portugalia); LITA
(Slovacia).

Suma

Comision
reținut
(valoric)

Comision reținut
(procent)

Data repartiției

Denumire entitate

Sume repartizate moștenitorilor membri

Sume repartizate
moștenitori nemembri

Moștenire
vacantă*

Comision reținut
(valoric)

Comision reținut
(procent)

Data repartiției

18.156.590

158.562

2.627.388

15%; 1,44%

feb. 2021; apr. 2021; mai
2021; aug. 2021; nov. 2021

Drepturi Gestionate

Suma bruta repartizata

Retransmitere cablu

Copie privată

Total repartizat din colectări:
Alte drepturi gestionate - dobânzi

Sume repartizate entităților
de gestiune independente

Sume repartizate în temeiul
art. 28 din Legea nr. 8/1996

Drepturi Gestionate

*Sume repartizate pentru titulari de drepturi decedați ai căror moștenitori nu sunt cunoscuți
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Decizia nr. 32 din 22.01.2020
conform art.156 din Legea nr. 8/1996

CAPITOLUL V. Secţiunea V.2. - Informaţii privind criteriile de repartiţie (art. 156 alin (2) lit. h) din Legea nr. 8/1996
Drepturi Gestionate

Reproducere
Retransmitere cablu
Copie privată ******

Organul de
conducere care a
aprobat
efectuarea
repartiţiei

Număr
utilizatori
identificaţi

Număr
utilizatori
- plătitori

Număr utilizatori
care au transmis
documente în baza
cărora se efectuează
repartiţia

Număr documente
transmise de utilizatori
în vederea efectuării
repartiţiei**

Consiliul Director

1

1

1

12

12

Consiliul Director

71

68

68

1.084

232

Consiliul Director

1

1

1

12

12

- art. 17 din
Statut

Consiliul Director

25

12

13

191

191

- art. 18 din
Statut

Consiliul Director

8.472

6.020

6.020

6.020

39

Hot AG
17/26.03.2021

Consiliul Director

1

1

1

6

6

- art. 21 din
Statut

Consiliul Director

1

1

1

1

1

Reguli de
repartiţie*
- art. 20 din
Statut
- art. 15 din
Statut
- art. 16 din
Statut

Număr documente
transmise de utilizatori
în baza cărora a fost
efectuată repartiţia***

Număr utilizatori
acţionaţi în instanţă
pentru neplată și
nefurnizarea de
informații

29

Radiodifuzare radio
Radiodifuzare TV
Suită
Licențe multiteritoriale pentru
drepturile online asupra operelor
muzicale
Comunicare publică
ambiental*****

****

Concerte şi spectacole
Prestaţii audiovizuale
Cinematografe
Comunicare
publică
Internet
Reproducere
Comunicare
publică
Tonuri apel
Reproducere
Remuneraţie Suplimentară
Anuală
Alte drepturi gestionate
OCAZIONAL

* Se menționează articolul din statut și/sau hotărâre AGA
Ex.- în cazul comunicării publice
** se vor menționa numărul de documente primite direct de la utilizatori, dacă este cazul
*** numărul de documente în baza cărora a fost efectuată repartiția (ex. documente primite direct de la utilizatori/documente de la radiodifuzori)
****UPFR în calitate de colector pentru sursa ambiental raporteaza aceste valori.
*****UPFR colecteaza pentru DACIN SARA pentru sursa Ambiental
******UPFR este colector unic pe sursa Copie privata
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CAPITOLUL V. Secţiunea V.3. - Informaţii financiare privind sumele plătite (art. 156 alin (2) lit. h) din Legea nr. 8/1996
Sume plătite propriilor membri (persoane fizice şi
juridice) ce provin din anul pentru care se face
raportarea

Drepturi Gestionate
Reproducere
Retransmitere cablu
Copie privată
Radiodifuzare radio
Radiodifuzare TV
Suită
Licențe multiteritoriale pentru drepturile
online asupra operelor muzicale
Comunicare publică ambiental

Sume plătite propriilor membri, în anul pentru care
se face raportarea, ce provin din anii anteriori*

Concerte şi spectacole
Prestaţii audiovizuale
Cinematografe
Comunicare publică
Internet
Reproducere
Comunicare publică
Tonuri
apel
Reproducere
Remuneraţie Suplimentară Anuală
Alte drepturi gestionate:
Servicii online
Utilizări ocazionale
Dobânzi
Sume prescrise
Revendicări
Total general
Drepturi Gestionate
Comunicare publica ambiental

Suma
84lei

Perioada plăţii
noiembrie

-

-

50.786lei

februarie - decembrie

-

-

Data repartiţiei
noiembrie
februarie, mai, august,
noiembrie
februarie, mai, august,
noiembrie
februarie, mai, august,
noiembrie
-

6.605.220lei

februarie - decembrie

676.966lei

februarie - decembrie

-

-

-

716.749lei

februarie - decembrie

50lei
-

1.799lei din anul 2016

noiembrie
decembrie
mai - decembrie
aprilie - decembrie
aprilie, noiembrie, decembrie
Perioada plăţii
ianuarie, martie - iulie, septembrie decembrie 2021
martie, aprilie, iunie, octombrie,
decembrie 2021
martie, aprilie, decembrie 2021
martie - august, octombrie,
decembrie 2021
martie - aprilie 2021

209.331lei din anul 2020

ianuarie - decembrie 2021

82.927lei din anul 2019

martie - aprilie, iunie - august,
octombrie - decembrie 2021

572lei
211.835lei
6.348.252lei
42.400lei
14.652.914lei
Suma
8.438lei din anul 2020
5.050lei din anul 2019
2.456lei din anul 2018
3.549lei din anul 2017

Retransmitere cablu

99.153lei din anul 2018
107.357lei din anul 2017
40.576lei din anul 2016

martie - aprilie, iunie - august,
noiembrie - decembrie 2021
martie - august, octombrie decembrie 2021
martie, august, noiembrie, decembrie
2021

februarie, mai, august,
noiembrie
noiembrie
decembrie
mai, august
aprilie, iunie, noiembrie
aprilie, noiembrie, decembrie
Data repartiţiei
februarie, mai, august,
noiembrie 2020
februarie, mai, august,
noiembrie 2019
mai, august, noiembrie 2018
februarie, mai, noiembrie 2017
mai, august, noiembrie 2016
februarie, mai, august,
noiembrie 2020
februarie, mai,
august,septembrie, noiembrie
2019
februarie, mai, august,
noiembrie 2018
februarie, mai, august,
noiembrie 2017
februarie, mai, august,
noiembrie 2016

Nr. membri
2

-

204
195
140
-

179
2
1
192
184
3
Nr. membri
27
8
6
45
2
59
16
13
67
5
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66lei din anul 2014
21.166lei din anul 2013

martie, august, noiembrie, decembrie
2021
martie, august 2021
martie, august 2021

20.034lei din anul 2020

ianuarie, martie - decembrie 2021

36.617lei din anul 2015

Copie privată

3.420lei din anul 2019
10.938lei din anul 2018
Radiodifuzare TV

5.857lei din anul 2020
11.890lei din anul 2019

martie, iunie, iulie, decembrie 2021

549lei din anul 2018

martie, decembrie 2021

19.924lei din anul 2016
21.569lei din anul 2020

38lei din anul 2018

aprilie, noiembrie 2021
ianuarie - decembrie 2021
ianuarie, martie - aprilie, august,
octombrie - decembrie 2021
noiembrie - decembrie 2021

411lei din anul 2017

noiembrie - decembrie 2021

364lei din anul 2016

Suma
3.549lei din anul 2020
2lei din anul 2019

noiembrie - decembrie 2021
ianuarie, martie - iulie, noiembrie decembrie 2021
Perioada plăţii
februarie - mai, august, octombrie noiembrie 2021
februarie - martie, mai, august,
octombrie - noiembrie 2021
mai, august, octombrie - noiembrie
2021
Perioada plăţii
februarie - aprilie 2021
aprilie 2021

17lei din anul 2018

aprilie 2021

950lei din anul 2017

aprilie 2021

55lei din anul 2016

aprilie 2021

Copie privată

21lei din anul 2015
29lei din anul 2014
47lei din anul 2020

Dobânzi

156lei din anul 2020

aprilie 2021
aprilie 2021
februarie - martie 2021
februarie - martie, mai, octombrie noiembrie 2021

Dobânzi

1.012lei din anul 2019

Sume prescrise
Sume plătite nemembrilor ce provin din anul pentru
care se face raportarea**

Sume plătite nemembrilor, în anul pentru care se
face raportarea, ce provin din anii anteriori

Sume plătite organismelor de gestiune colectivă din
România
Sume plătite organismelor similare din străinătate

martie - aprilie, iunie, august,
decembrie 2021
ianuarie, martie - aprilie, iunie august, decembrie 2021
ianuarie, martie - aprilie, iunie iulie, octombrie - decembrie 2021

62.259lei din anul 2020

Drepturi Gestionate

Suma

Retransmitere cablu

86.362lei

Copie privată

9.715lei

Dobânzi

2.745lei

Drepturi Gestionate
Retransmitere cablu

februarie, mai, august,
noiembrie 2015
mai, noiembrie 2014
decembrie 2013
februarie, mai, august,
noiembrie 2020
februarie, mai, august,
noiembrie 2019
iulie, august, septembrie,
noiembrie 2018
februarie, mai, august,
noiembrie 2020
februarie, mai, august,
noiembrie 2019
februarie, mai, august,
noiembrie 2018
mai, septembrie 2016
mai, noiembrie 2020

2
192

februarie, mai 2019

8

martie 2018
ianuarie, martie, decembrie
2017
octombrie 2016

2

4
2
2
36
13
13
14
5
2

2
2

septembrie 2020

14

Data repartiţiei
februarie, mai, august,
noiembrie 2021
februarie, mai, august,
noiembrie 2021

Nr. nemembri

mai, august 2021

8

Data repartiţiei
mai, august, noiembrie 2020
august, noiembrie 2019
februarie, mai, august,
noiembrie 2018
februarie, mai, august,
noiembrie 2017
februarie, mai, august,
noiembrie 2016
februarie, mai, august 2015
mai, noiembrie 2014
august, noiembrie 2020

Nr. nemembri
3
1

9
8

1
1
1
1
1
2

noiembrie 2020

9
Denumire organism de
gestiune
Denumire organism de
gestiune

Drepturi Gestionate

Suma

Perioada plăţii

Data repartiţiei

-

-

-

-

Drepturi Gestionate

Suma

Perioada plăţii

Data repartiţiei
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Retransmitere cablu

Dobânzi

Sume plătite entităţilor de gestiune independente

Drepturi Gestionate
-

Sume plătite în temeiul art. 28 din Legea nr. 8/1996

Drepturi Gestionate
Comunicare publica ambiental
Retransmitere cablu
Copie privată
Radiodifuzare TV
Utilizări ocazionale
Comunicare publica - internet
Reproducere DVD
Sume prescrise
Dobânzi

288.675lei

decembrie 2021

71.977lei

decembrie 2021

56.831lei

decembrie 2021

12.993lei
4.257lei
7.386lei
Suma
Sume plătite
moştenitorilor membri
739.349lei
7.014.069lei
323.386lei
103.394lei
992lei
414lei

decembrie 2021
decembrie 2021
decembrie 2021
Perioada plăţii
Sume plătite
moştenitori nemembri ***
66.757lei
5.865lei
-

mai 2015, august 2015,
noiembrie 2015, februarie
2016, mai 2016, august 2016,
noiembrie 2016, februarie
2017, mai 2017, august 2017,
noiembrie 2017, februarie 2018
mai 2014, noiembrie 2014,
februarie 2015, mai 2015,
august 2015, noiembrie 2015,
februarie 2016
februarie 2016, mai 2016,
august 2016, noiembrie 2016,
februarie 2017, mai 2017,
august 2017, noiembrie 2017,
februarie 2018
mai 2015, august 2015
august 2015, noiembrie 2015
mai 2015
Data repartiţiei
Sume plătite din moșteniri
vacante ****
-

116lei

-

-

7.267.312lei

-

-

215.233lei

2.321lei

-

SIAE

VG WORT

VG BILD-KUNST

SIAE
VG WORT
VG BILD-KUNST
Denumire entitate
Perioada plăţii
ianuarie - decembrie 2021
ianuarie - decembrie 2021
ianuarie - decembrie 2021
ianuarie - decembrie 2021
iunie, noiembrie 2021
noiembrie 2021
octombrie - noiembrie
2021
ianuarie, martie - august,
octombrie - decembrie
2021
ianuarie - decembrie 2021

* Nu se vor include sumele plătite membrilor moștenitori
** Nu se vor include sumele plătite nemembrilor moștenitori
*** Se vor menționa inclusiv sumele plătite statutului, respectiv unităților teritoriale
**** Moșteniri care au fost vacante la momentul repartiției iar ulterior au fost identificați moștenitorii
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CAPITOLUL VI. Secţiunea VI.1 - Informații financiare privind suma totală colectată şi nerepartizată titularilor de drepturi
(art. 156 alin. (2) lit. i ) din Legea nr. 8/1996

Sume nerepartizate
3.080.947

Drepturi
Retransmitere cablu

Perioada colectare

Motiv

Mod evidențiere

Data notificării

noi. - dec. 2021

Sume in sold la 31.12.2021 ce
urmeaza a fi repartizate
Sume in sold la 31.12.2021 ce
urmeaza a fi repartizate
Sume in sold la 31.12.2021 ce
urmeaza a fi repartizate
Sume in sold la 31.12.2021 ce
urmeaza a fi repartizate
Sume in sold la 31.12.2021 ce
urmeaza a fi repartizate

cont 462 analitic

nu este cazul

cont 462 analitic

nu este cazul

cont 462 analitic

nu este cazul

cont 462 analitic

nu este cazul

cont 462 analitic

nu este cazul

574.910

Copie privata

noi. - dec. 2021

53.246

Radiodifuzare TV

noi. - dec. 2021

320.525

Comunicare publica
ambiental
Ocazionale

noi. - dec. 2021

1.979
63.673

29.810
190

OGC-uri externe
similare

OGC-uri externe
similare
Internet - comunicare
publica

noi. - dec. 2021

cont 462 analitic
feb. 2019 - apr. 2019

Informatii insuficiente

noi. - dec. 2021

Sume in sold la 31.12.2021 ce
urmeaza a fi repartizate
Sume in sold la 31.12.2021 ce
urmeaza a fi repartizate

noi. - dec. 2021

cont 462 analitic

nu este cazul

cont 462 analitic

nu este cazul

4.125.280
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CAPITOLUL VI. Secţiunea VI.2 - Informații financiare privind suma totală repartizată și neplatită titularilor de drepturi
(art. 156 alin. (2) lit. i ) din Legea nr. 8/1996

Sume
repartizate şi
neplătite

Autor/
Titular de
drepturi/
Organisme de
gestiune
colectivă*

1.791.674

autori

19.268

autori

704.264

autori

2.662

autori

34.596.200

autori

20.882.433

autori

2.032.986

autori

2.448.067

autori

803.876

autori

419.459

autori

141.186

autori

4.311.037

autori

210

autori

Drepturi
(gestiune)

Perioada
colectare

Perioada
repartiţie

Motiv neplată

conform fisei
individuale
conform fisei
individuale
conform fisei
individuale
conform fisei
individuale
conform fisei
individuale
conform fisei
individuale
conform fisei
individuale
conform fisei
individuale
conform fisei
individuale
conform fisei
individuale
conform fisei
individuale
conform fisei
individuale
conform fisei
individuale

ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021

ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021
ani anteriori si
2021

2021

2021

Informatii
insuficiente
Informatii
insuficiente
Informatii
insuficiente
Informatii
insuficiente
Informatii
insuficiente
Informatii
insuficiente
Informatii
insuficiente
Informatii
insuficiente
Informatii
insuficiente
Informatii
insuficiente
Informatii
insuficiente
Informatii
insuficiente
Informatii
insuficiente

Mod
evidențiere

cont 462 analitic
cont 462 analitic
cont 462 analitic
cont 462 analitic
cont 462 analitic
cont 462 analitic
cont 462 analitic
cont 462 analitic
cont 462 analitic
cont 462 analitic
cont 462 analitic
cont 462 analitic
cont 462 analitic

Comision
reținut

conform Hot.
AG
conform Hot.
AG
conform Hot.
AG
conform Hot.
AG
conform Hot.
AG
conform Hot.
AG
conform Hot.
AG
conform Hot.
AG
conform Hot.
AG
conform Hot.
AG
conform Hot.
AG
conform Hot.
AG
conform Hot.
AG

Alte rețineri

FSCE si fond de rerzerva
conform Statut
FSCE si fond de rerzerva
conform Statut
FSCE si fond de rerzerva
conform Statut
FSCE si fond de rerzerva
conform Statut
FSCE si fond de rerzerva
conform Statut
FSCE si fond de rerzerva
conform Statut
FSCE si fond de rerzerva
conform Statut
FSCE si fond de rerzerva
conform Statut
FSCE si fond de rerzerva
conform Statut
FSCE si fond de rerzerva
conform Statut
FSCE si fond de rerzerva
conform Statut
FSCE si fond de rerzerva
conform Statut
FSCE si fond de rerzerva
conform Statut

Perioada
notificării

2015-2021
2015-2021
2015-2021
2015-2021
2015-2021
2015-2021
2015-2021
2015-2021
2015-2021
2015-2021
2015-2021
2015-2021
2015-2021

68.153.322*
Nota: In soldul contului contabil al sumelor neplatite, la data de 31.12.2021, se afla si suma de 313.082 lei care reprezinta TVA datorata titularilor de drepturi de autor - persoane fizice inregistrate in scopuri
TVA.
*Anexa 1
* Se menționează calitatea beneficiarului (Autor/Titular de drepturi/Organisme de gestiune colectivă/etc.)
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CAPITOLUL VII. Informații financiare privind sumele ce nu pot fi repartizate, precum și modul utilizării acestora
(art. 156 alin. (2) lit. j ) din Legea nr. 8/1996
Suma ce nu poate fi
repartizată
63.673

Drepturi
OGC-uri externe
similare

Perioada colectare

Motiv

feb. 2019 - apr. 2019

Informații insuficiente

Demersuri pentru
repartizare

Mod utilizare

Aprobarea utilizării
(doc/dată/organ)

Sume in sold

nu este cazul

CAPITOLUL VIII. Informaţii financiare privind sumele primite de la alte organisme de gestiune colectivă
conform contractelor de reciprocitate (art. 156 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 8/1996
Organism de
gestiune
colectivă
LITA SOCIETY OF
AUTHORS
SFP-ZAPA
SOCIEDAD
GENERAL DE
AUTORES Y
EDITORES
SOCIEDAD
PORTUGHES DE
AUTORES
STICHTING
VEVAM
SUISSIMAGE
VERWERTUNGG
ESELLSCHAFT
BILD-KUNST R.V.
Total

Drepturi
retransmitere
cablu
retransmitere
cablu
retransmitere
cablu
retransmitere
cablu
retransmitere
cablu
retransmitere
cablu
retransmitere
cablu

Perioada
colectare
noi. - dec. 2021
noi. - dec. 2021

noi. - dec. 2021

mai - iul. 2021
noi. - dec. 2021
noi. - dec. 2021
mai - iul. 2021

Perioada repartiţie
Sume in sold la 31.12.2021 ce
urmeaza a fi repartizate
Sume in sold la 31.12.2021 ce
urmeaza a fi repartizate

Data plăţii

Suma

Comision
reținut

157
3.810

Alte rețineri

Temei/raport juridic

FSCE si fond de rerzerva
conform Statut
FSCE si fond de rerzerva
conform Statut

Contract de reprezentare
reciproca
Contract de reprezentare
reciproca

Sume in sold la 31.12.2021 ce
urmeaza a fi repartizate

6.949

FSCE si fond de rerzerva
conform Statut

Contract de reprezentare
reciproca

Sume in sold la 31.12.2021 ce
urmeaza a fi repartizate

4.030

FSCE si fond de rerzerva
conform Statut

Contract de reprezentare
reciproca

FSCE si fond de rerzerva
conform Statut
FSCE si fond de rerzerva
conform Statut

Contract de reprezentare
reciproca
Contract de reprezentare
reciproca

FSCE si fond de rerzerva
conform Statut

Contract de reprezentare
reciproca

Sume in sold la 31.12.2021 ce
urmeaza a fi repartizate
Sume in sold la 31.12.2021 ce
urmeaza a fi repartizate
aug. 2021

12.572
746
1.546
29.810

232

FSCE si fond de rerzerva
conform Statut
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CAPITOLUL IX. Informaţii financiare privind sumele colectate, repartizate și plătite altor organisme de gestiune, conform contractelor de reciprocitate
(art. 156 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 8/1996
Organism de
gestiune

Drepturi

Perioada
colectare

Perioada
repartiție

Data plății

Suma

Comision
reținut

S.I.A.E.

retransmitere cablu

feb. 2015 - apr. 2015

mai 2015

20.12. 2021

4.493

674

S.I.A.E.

dobânzi (cablu)

feb. 2015 - apr. 2015

mai 2015

20.12. 2021

12.842

1.926

S.I.A.E.

retransmitere cablu

mai 2015 - iul. 2015

aug. 2015

20.12. 2021

7.409

1.111

S.I.A.E.

dobânzi (cablu)

mai 2015 - iul. 2015

aug. 2015

20.12. 2021

152

23

S.I.A.E.

retransmitere cablu

nov. 2015

20.12. 2021

3.984

598

S.I.A.E.

retransmitere cablu

feb. 2016

20.12. 2021

4.383

657

S.I.A.E.

retransmitere cablu

feb. 2016 - apr. 2016

mai 2016

20.12. 2021

47.470

6.171

S.I.A.E.

retransmitere cablu

mai 2016 - iul. 2016

aug. 2016

20.12. 2021

52.613

6.840

S.I.A.E.

retransmitere cablu

nov. 2016

20.12. 2021

32.583

4.236

S.I.A.E.

retransmitere cablu

feb. 2017

20.12. 2021

32.217

4.188

S.I.A.E.

retransmitere cablu

feb. 2017 - apr. 2017

mai 2017

20.12. 2021

25.106

3.264

S.I.A.E.

retransmitere cablu

mai 2017 - iul. 2017

aug. 2017

20.12. 2021

20.017

2.602

S.I.A.E.

retransmitere cablu

nov. 2017

20.12. 2021

25.827

3.358

S.I.A.E.

retransmitere cablu

feb. 2018

20.12. 2021

32.572

4.234

VG WORT

retransmitere cablu

oct. 2013 - dec. 2014

iun. 2014

20.12. 2021

10.254

1.538

VG WORT

retransmitere cablu

oct. 2013 - dec. 2014

nov. 2014

20.12. 2021

27.240

4.086

VG WORT

retransmitere cablu

nov. 2014 - ian.
2015

feb. 2015

20.12. 2021

6.316

947

VG WORT

retransmitere cablu

feb. 2015 - apr. 2015

mai 2015

20.12. 2021

7.570

1.136

VG WORT

dobanzi (cablu)

mai 2015 - iul. 2015

aug. 2015

20.12. 2021

4.218

633

VG WORT

retransmitere cablu

mai 2015 - iul. 2015

aug. 2015

20.12. 2021

9.159

1.374

aug. 2015 - oct.
2015
nov. 2015 - ian.
2016

aug. 2016 - oct.
2016
nov. 2016 - ian.
2017

aug. 2017 - oct.
2017
nov. 2017 - ian.
2018

Alte rețineri

Temei/raport
juridic

conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal

Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
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VG WORT

dobanzi (cablu)

VG WORT

retransmitere cablu

VG WORT

retransmitere cablu

VG BILDKUNST
VG BILDKUNST
VG BILDKUNST
VG BILDKUNST
VG BILDKUNST
VG BILDKUNST
VG BILDKUNST
VG BILDKUNST
VG BILDKUNST
VG BILDKUNST
Total

aug. 2015 - oct.
2015
aug. 2015 - oct.
2015
nov. 2015 - ian.
2016

nov. 2015

20.12. 2021

40

6

nov. 2015

20.12. 2021

4.935

740

feb. 2016

20.12. 2021

6.502

975

dobanzi (cablu)

feb. 2015 - apr. 201

mai 2015

20.12. 2021

7.386

1.108

retransmitere cablu

nov. 2015 - ian.
2016

feb. 2016

20.12. 2021

636

95

retransmitere cablu

feb. 2016 - apr. 2016

mai 2016

20.12. 2021

7.035

915

retransmitere cablu

mai 2016 - iul. 2016

aug. 2016

20.12. 2021

6.205

807

nov. 2016

20.12. 2021

6.084

791

feb. 2017

20.12. 2021

7.583

986

retransmitere cablu
retransmitere cablu

aug. 2016 - oct.
2016
nov. 2016 - ian.
2017

retransmitere cablu

feb. 2017 - apr. 2017

mai 2017

20.12. 2021

7.032

914

retransmitere cablu

mai 2017 - iul. 2017

aug. 2017

20.12. 2021

7.659

996

nov. 2017

20.12. 2021

7.871

1.023

feb. 2018

20.12. 2021

6.726

874

442.119

59.826

retransmitere cablu
retransmitere cablu

aug. 2017 - oct.
2017
nov. 2017 - ian.
2018

conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal
conform Statut si cod
fiscal

Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
Contract de
reprezentare reciproca
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CAPITOLUL X. Informații privind adunarea generală
Ședințe ale adunării generale

Adunarea Generală Dare de seamă pentru activitatea desfășurată de DACIN DARA în cursul anului 2020 a avut loc în data de 26 martie 2021.

Convocare adunare generală

25 martie 2021, ora 11:00 – online accesând site-ul www.dacinsara.ro - adunare generală 2021, prin Deciziile Consiliului Director nr. 1/27.01.2021
și 7/12.02.2021. Documentele de convocare a Adunării Generale – Convocare, Ordine de zi și Proiecte de Hotărâri.

Reconvocare adunare generală

26 martie 2021, ora 11:00 – online accesând site-ul www.dacinsara.ro - adunare generală 2020, prin Deciziile Consiliului Director nr. 1/27.01.2021
și 7/12.02.2021.

Modalitatea de convocare

Convocatorul Adunării Generale a fost postat pe site-ul organismului de gestiune colectivă (www.dacinsara.ro) și publicat într-un ziar cu răspândire
națională („România liberă” din data de 18.02.2021)

Număr membri participanți

Ședințele adunării generale

În data de 26 martie 2021 au participat 23 membri. Pentru ședința din 26 martie 2021, au fost depuse în scris 184 mandate de delegare.
În ședința din data de 26 martie 2021, au fost puse la dispoziția membrilor participanți la ședința Adunării Generale următoarele documente:
Ordinea de zi
Darea de seamă format ORDA pentru activitatea desfășurată în anul 2020 (Proiectul de Hotărâre nr. 1)
Raportul de activitate al Consiliului Director pentru anul 2020 (Proiectul de Hotărâre nr. 2)
Raportul de activitate al Managerului General pentru anul 2020 (Proiectul de Hotărâre nr. 3)
Raportul Comisiei de Supraveghere pentru anul 2020 (Proiectul de Hotărâre nr. 4)
Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2020 (Proiectul de Hotărâre nr. 5)
Situațiile financiare la 31.12.2020 (Proiectele de Hotărâre nr. 6, 7 și 8)
Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații pentru anul 2020 (Proiectul de Hotărâre nr. 9)
Raportul Comisiei de clasificare a operelor (Proiectul de Hotărâre nr. 10)
Raportul Comisiei de validare (a membrilor și a repertoriilor) (Proiectul de Hotărâre nr. 11)
Proiectele de Hotărâre privind strategia și obiectivele DACIN SARA pentru anul 2021
Proiectele de Hotărâre nr. 12, 13 și 14 privind aprobare nivel comision aplicabil în sesiunile de repartiție, precum și aprobare alte rețineri Bugetul
de venituri și cheltuieli (Proiectul de Hotărâre nr. 15)
Propunere privind stabilire regim sume repartizate, notificate titularilor și nerevendicate în termenul legal (Proiectul de Hotărâre nr. 16)
Prezentare și adoptare celelalte Proiecte de Hotărâre: Proiect de Hotărâre nr. 17 Proiect de Hotărâre nr. 18 și 19;
Lista membrilor înscriși în cursul anului 2020.
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Actele (hotărârile) adunării generale

Hotărârea nr. 1 privind Darea de seamă în format ORDA – supune aprobării Proiectul de Hotărâre nr. 1 în conformitate cu prevederile art. 8.1.21
lit. f) și h) din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 2 privind Raportul Consiliului Director și descărcarea de gestiune – se supune aprobării Proiectul de Hotărâre nr. 4 în conformitate cu
prevederile art. 8.1.21 lit. h) din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 3 privind Raportul Managerului General și descărcarea de gestiune – se supune aprobării Proiectul de Hotărâre nr. 3 în conformitate
cu prevederile art. 8.1.21 lit. h) și i) din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 4 privind Raportul Comisiei de Supraveghere – se supune aprobării Proiectul de Hotărâre nr. 4 în conformitate cu prevederile art.
8.15.11 lit. f) din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 5 privind Raportul Comisiei de cenzori – se supune aprobării Proiectul de Hotărâre nr. 5 în conformitate cu prevederile art. 8.1.21 lit.
f) din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 6 privind Situațiile financiare la 31.12.2020 – se supune aprobării Proiectul de Hotărâre nr. 6 în conformitate cu prevederile art.
8.1.21 lit. f) din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 7 privind Acoperirea deficitului provenit din corecții contabile aferente anilor anteriori și repartizarea excedentului înregistrat – se
supune aprobării Proiectul de Hotărâre nr. 7 în conformitate cu prevederile art. 8.1.21 lit. b) și f) din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 8 privind utilizarea rezervei (din excedentul anilor precedenți) constituit în temeiul art. 10.3 din Statutul DACIN SARA – se supune
aprobării Proiectul de Hotărâre nr. 8 în conformitate cu prevederile art. 8.1.21 lit. b) din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 9 privind Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informații – se supune aprobării Proiectul de Hotărâre nr. 9 în
conformitate cu prevederile art. 8.1.21 lit. h) din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 10 privind Raportul Comisiei de Clasificare a operelor – se supune aprobării Proiectul de Hotărâre nr. 10 în conformitate cu
prevederile art. 8.1.21 lit. a) din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 11 privind Raportul Comisiei de Validare (a membrilor și a repertoriilor) – se supune aprobării Proiectul de Hotărâre nr. 11 în
conformitate cu prevederile art. 8.1.21 lit. a) din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 12 privind Comisionul aplicabil – se supune aprobării Proiectul de Hotărâre nr. 12 în conformitate cu prevederile art. 8.1.21 lit. a), d)
și m) din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 13 privind constituirea Fondului de rezervă în temeiul art. 11 din Statutul DACIN SARA – se supune aprobării Proiectul de Hotărâre
nr. 13 în conformitate cu prevederile art. 8.1.21 lit. a), b) și d) din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 14 privind constituirea Fondului Social, Cultural, Educațional în temeiul art. 14 din Statutul DACIN SARA – se supune aprobării
Proiectul de Hotărâre nr. 15 în conformitate cu prevederile art. 8.1.21 lit. b), d) și n) din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 15 privind Bugetul de venituri și cheltuieli – se supune aprobării Proiectul de Hotărâre nr. 15 în conformitate cu prevederile art.
8.1.21 lit. b) și f) din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 16 privind stabilirea regimului sumelor repartizate, notificate titularilor și nerevendicate în termenul legal – se supune aprobării
Proiectul de Hotărâre nr. 16 în conformitate cu prevederile art. 8.1.21 lit. a) și b) și art. 12.1 lit. a) și b) din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 17 privind aprobarea Metodei de calcul a repartizării sumelor colectate – dreptul la remunerație cuvenit din comunicarea publică prin
internet sau alte rețele de calculatoare – se supune aprobării Proiectul de Hotărâre nr. 17 în conformitate cu prevederile art. 8.1.21 lit. a), b) și k)
din Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 18 privind împuternicirea Consiliului Director în vederea negocierii/renegocierii metodologiilor în vigoare sau a unor noi
metodologii, în funcție de necesități – se supune aprobării Proiectul de Hotărâre nr. 18 în conformitate cu prevederile art. 8.1.21 lit. a), b) și y) din
Statutul DACIN SARA;
Hotărârea nr. 19 privind împuternicirea Consiliului Director în vederea analizării și, după caz, aplicării posibilității creșterii venitului minim pentru
beneficiarii de sprijin material nerambursabil – se supune aprobării propunerea formulată de membrii prezenți în timpul ședinței Adunării Generale
în conformitate cu prevederile art. 8.1.21 lit. b) din Statutul DACIN SARA;
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Modalitatea de vot în
cadrul adunării generale

În conformitate cu prevederile art. 8.1.19 din Statutul DACIN SARA, votul în Adunarea Generală este deschis. Alegerile generale pentru formarea
Consiliului Director, Comisiei de Supraveghere, Comisiei de Cenzori și Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informații se fac pe
buletin de vot în conformitate cu prevederile art. 8.1.20 din Statutul DACIN SARA în vigoare.

Modalitatea de îndeplinire a
atribuțiilor conform prevederilor
art. 170 din Legea nr. 8/1996,
art. 21 din OG nr. 26/2000, modificată
şi completată,
şi prevederilor statutare

Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației

Adunarea Generală stabilește strategia asociației, adoptând hotărâri în acest sens
(conform prevederi art. 8.1.21. lit. b)

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului
contabil

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat prin Hotărârea nr. 15/26.03.2021,
iar bilanțul contabil a fost aprobat prin Hotărârea nr. 6/26.03.2021 (conform
prevederi art. 8.1.21. lit. f)

Alegerea și revocarea membrilor Consiliului director

În conformitate cu prevederile statutare, art. 8.2.3., 8.2.4, 8.2.5 și 8.2.6, prin
Hotărârea Adunării Generale nr. 20/23.03.2018

Alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor
comisiei de cenzori

În conformitate cu prevederile statutare, art. 8.5.2, 8.5.3 și 8.5.4 (Statut 2018),
prin Hotărârile Adunării Generale nr. 21/23.03.2018 și 22/23.03.2018

Modificarea actului constitutiv și a statutului

Hotărârile Adunării Generale nr. 20/17.07.2020 și 21/17.07.2020

Aprobarea comisionului administrativ anual

Hotărârea nr. 12/26.03.2021 - 15% din remunerațiile repartizate individual
autorilor sau titularilor de drepturi;

Alte atribuții prevăzute în lege sau în statut (aprobarea
constituirii fondului de rezervă, decide în privința structurii
organizatorice a ogc, stabilirea cuantumului indemnizațiilor de
ședință ale membrilor Consiliului director și ai Comisiei de
cenzori etc).

Celelalte Hotărâri aprobate în cadrul Adunării Generale.

CAPITOLUL XI. Activitatea organelor de conducere și control
XI.1. Consiliul director
Numirea membrilor,
componența și
mandatul consiliului director
Ședințe
Modalitatea
de convocare pentru ședințele
consiliului director

Hotărârea Adunării Generale nr. 20/23.03.2018 de validare a votului exprimat.
Componența Consiliului: Bostan Elisabeta, Cărmăzan Benoni-Ioan, Feldman Radu Alexandru, Helmis Napoleon-Leonardo, Hossu-Longin Lucica, Luncașu
Iurie , Marinescu Șerban, Mărgineanu Nicolae-Dinu, Mitulescu Cătălin-Roberto, Păun Constantin, Pița Dan.
Mandat: 4 ani.
27.01.2021; 12.02.2021; 23.03.2021; 26.03.2021; 08.04.2021; 27.04.2021; 10.05.2021; 07.06.2021; 22.06.2021; 21.07.2021; 10.08.2021; 07.09.2021;
04.10.2021; 10.11.2021; 25.11.2021; 17.12.2021.
Telefonic/E-mail
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Actele consiliului director

Modalitatea în care sunt
comunicate membrilor
Modalitatea de vot în cadrul
consiliului director

Modalitatea de îndeplinire a
atribuțiilor conform
art. 24 și 26 din OG nr.26/2000,
modificată și completată,
și prevederilor statutare

Regulament de funcționare

D1/27.01.2021
D9/12.02.2021
D17/08.04.2021 D25/10.05.2021 D33/07.06.2021 D41/21.07.2021 D49/07.09.2021 D57/10.11.2021
D2/27.01.2021
D10/12.02.2021 D18/08.04.2021 D26/10.05.2021 D34/22.06.2021 D42/21.07.2021 D50/07.09.2021 D58/10.11.2021
D3/27.01.2021
D11/23.03.2021 D19/08.04.2021 D27/07.06.2021 D35/22.06.2021 D43/10.08.2021 D51/07.09.2021 D59/25.11.2021
D4/27.01.2021
D12/26.03.2021 D20/27.04.2021 D28/07.06.2021 D36/22.06.2021 D44/10.08.2021 D52/04.10.2021 D60/25.11.2021
D5/12.02.2021
D13/26.03.2021 D21/27.04.2021 D29/07.06.2021 D37/21.07.2021 D45/10.08.2021 D53/04.10.2021 D61/25.11.2021
D6/12.02.2021
D14/26.03.2021 D22/27.04.2021 D30/07.06.2021 D38/21.07.2021 D46/10.08.2021 D54/10.11.2021 D62/17.12.2021
D7/12.02.2021
D15/26.03.2021 D23/10.05.2021 D31/07.06.2021 D39/21.07.2021 D47/10.08.2021 D55/10.11.2021 D63/17.12.2021
D8/12.02.2021
D16/26.03.2021 D24/10.05.2021 D32/07.06.2021 D40/21.07.2021 D48/07.09.2021 D56/10.11.2021 D64/17.12.2021
Raportul Consiliului Director prezentat de Directorul General în Adunarea Generală. Informări periodice prin poștă electronică sau postare pe site-ul DACIN
SARA vizând cele mai importante hotărâri.
Vot deschis conform prevederilor art. 8.2.7 și 8.2.12 din Statutul aplicabil.

Supravegherea gestiunii
organismului de gestiune colectivă
Asigurarea punerii în executare a
hotărârilor Adunării Generale

Consiliul Director supraveghează activitatea organismului de gestiune colectivă prin acțiuni specifice conform
prevederilor art. 8.2.21 din Statutul aplicabil. Consiliul Director a supravegheat activitatea de colectare și repartiție,
a verificat respectarea Normelor de aplicare Regulamentului general de repartiție, respectiv a Metodei de calcul
aprobate de Adunarea Generală.
Pune în aplicare Hotărârile Adunării Generale conform prevederilor art. 8.2.21 din Statutul aplicabil.

Alte atribuții prevăzute în lege sau în Conform art. 8.2.21 din Statutul aplicabil.
statut
Consiliul Director funcționează conform art. 8.2 – Consiliu Director din Statul DACIN SARA aplicabil.

XI.2. Comisia de cenzori
Numirea membrilor,
componența și mandat

Raportul comisiei de cenzori
Modalitatea de îndeplinire a
atribuțiilor conform
art. 27 din OG nr. 26/2000
modificată și completată, și
prevederilor statutare
Regulament de funcționare

Hotărârea Adunării Generale nr. 21/23.03.2018 de validare a votului exprimat și 22/23.03.2018 de confirmare expert contabil.
Componența Comisiei: Tița Monica – expert contabil. Alexa Visarion, Dicu Constantin, Giurgiu Tudor-Flaviu, Sandu Ștefan.
Mandat: 4 ani.
Raportul Comisiei de Cenzori a fost întocmit și aprobat în ședința din data de 16.02.2022.
Asigurarea controlului economico-financiar al
OGC-urilor
Alte atribuții prevăzute în lege sau în statut

Comisia de Cenzori analizează și verifică documentele anuale în care se reflectă activitatea economico-financiară a
DACIN SARA.
Raportul se întocmește și semnează de către toți membrii Comisiei.
Nu este cazul.

Comisia de cenzori funcționează conform art. 8.7 – Comisia de cenzori din Statutul aplicabil.
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XI.3. Director general/Administratorul general/Manager general/Director executiv
Numele persoanei,
numire, mandat

Actele

Modalitatea de asigurare
a respectării și de punere
în aplicare a legii
dreptului de autor și
drepturilor conexe

Bogdan FICEAC
Numit: Prin decizia Consiliului Director nr. 42/21.10.2016. Începând cu data de 23.04.2019, în temeiul Deciziei nr.25/23.04.2019 a Consiliului Director, în conformitate cu prevederile
Statutului DACIN SARA si a Legii nr.8/1996, se modifică titulatura din Director General în Manager General a dlui. FICEAC BOGDAN.
Mandat: până la data de 22.04.2023.
Conduce, prin mandatul Consiliului Director, activitatea curentă a DACIN SARA; pune în aplicare hotărârile Adunării Generale, deciziile Consiliului Director și/sau ale Biroului Executiv,
față de care răspunde, în conformitate cu prevederile art. 8.6 din Statutul aplicabil.
Potrivit art. 8.6 din Statutul aplicabil, conduce activitatea curentă a DACIN SARA, pune în aplicare hotărârile Adunării Generale, deciziile Consiliului Director, deciziile Biroului Executiv
față de care răspunde;
Programează, organizează și coordonează în mod direct activitatea personalului salariat; întocmește documentele DACIN SARA prevăzute în Statut, le prezintă Biroului Executiv, Consiliului
Director sau, după caz, Adunării Generale;
Angajează și concediază salariații asociației cu respectarea prevederilor legislației muncii;
Stabilește drepturile și obligațiile angajaților, inclusiv nivelul salarial al acestora și fișa postului;
Semnează, în numele DACIN SARA, documentele curente, documentele bancare și financiar-contabile, rapoartele financiare și state de repartiție, de asemenea, deține dreptul de semnătură în
bancă.
Reprezintă și angajează prin semnătura sa DACIN SARA în relațiile cu terții și încheie sau reziliază contractele în legătură cu obiectul de activitate al asociației în limitele stabilite de Statut,
deciziile Consiliului Director și actele normative în vigoare.
Concepe și elaborează normele și procedurile de funcționare, strategia conturilor bancare, metode și reguli ce țin de obiectul de activitate, precum și normele metodologice de utilizare a
repertoriului și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor și/sau titularilor, sub coordonarea Consiliului Director, asigurând managementul DACIN SARA.

XI.4. Comisia permanentă specială privind accesul la informații
Numirea membrilor,
componență și mandat

Modalitatea de îndeplinire a
atribuțiilor

Hotărârea Adunării Generale nr. 23/23.03.2018 de validare a votului exprimat.
Componența Comisiei: Mardare Lucian, Marinescu Victoria, Nichituș Cristinela-Tamara, Pop Sabina și Vaeni Constantin
Mandat: 4 ani.
Având în vedere faptul că la începutul anului 2020 Mardare Lucian și-a încetat activitatea în cadrul Comisiei, conform prevederilor art. 8.8.4 din
Statutul DACIN SARA, în cadrul ședinței Consiliului Director din data de 14.04.2020, a fost numit Sebastian Voinea membru delegat.
Soluționarea sesizărilor făcute de membrii DACIN SARA care consideră că li s-ar fi încălcat dreptul de acces la informații, cu respectarea prevederilor
art. 8.8 din Statutul DACIN SARA și art. 170 alin. (10) din Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată.

Raportul comisiei privind accesul la
informații

Raportul Comisiei Speciale privind Accesul la Informații a fost întocmit și aprobat în ședința din data de 18.02.2022. Raportul a fost semnat de toți
membrii.

Număr de sesizări primite, obiectul
sesizărilor și modalitatea de
soluționare a sesizărilor primite

În cursul anului 2021, Comisia a primit o sesizare prin care se solicitau explicații, lămuriri și copii ale anumitor documente depuse la dosarul personal.
Membrii Comisiei au solicitat de la departamentele din cadrul DACIN SARA documente și informații necesare formulării răspunsului la solicitarea în
cauză. După primirea acestora a formulat un răspuns în scris. Răspunsul a fost transmis atât solicitantului cât și Oficiului Român pentru Drepturile de
Autor.
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XI.5. Organul care are funcția de supraveghere
Denumirea organului
Numirea membrilor,
componență și mandat

Raport
Atribuții și modalitatea de
îndeplinire

Comisia de Supraveghere
Hotărârea Adunării Generale nr. 26/29.03.2019 de validare a votului exprimat.
Componența Comisiei: Barna Teodor Marius, Prodan Sergiu și Stoiciu Constantin
Mandat: 4 ani.
Având în vedere faptul că la începutul anului 2022 Sergiu Prodan și-a încetat activitatea în cadrul Comisiei (demisie), conform prevederilor art. 8.5.6 din
Statutul DACIN SARA, în cadrul ședinței Consiliului Director din data de 16.02.2022, a fost numit Diaconu Mircea membru delegat.
Rapoartele Comisiei de Supraveghere au fost întocmite și aprobate în ședința din data de 17.02.2022.
a) cu cel puțin 30 de zile înaintea desfășurării adunării generale verifică informațiile contabile și financiare prezentate în darea de seamă, în baza
raportului comisiei de cenzori, iar raportul întocmit, inclusiv rezervele exprimate în acesta se reproduc integral în darea de seamă;
b) supraveghează și monitorizează activitatea DACIN SARA, a Directorului General și a Consiliului Director;
c) monitorizează punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale;
d) monitorizează punerea în aplicare a politicilor generale privind reținerile din veniturile provenite din drepturi și orice alte venituri derivate din
investirea veniturilor provenite din drepturi;
e) exercită atribuțiile delegate de către Adunarea Generală;
f) întocmește și un raport anual asupra activității sale pe care îl prezintă Adunării generale și îl comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

XI.6. Alte comisii ale organismului de gestiune colectivă2
Denumirea comisiei
Numirea membrilor,
componență și mandat

Raportul comisiei[1]
Atribuții şi modalitatea de
îndeplinire

Documentele emise

22

Comisia de Validare (a membrilor și a repertoriilor)
Decizia Consiliului Director nr. 28/23.04.2019 de numire a membrilor.
Componența Comisiei: Membri – Bauman Mihai, Costea Viorel-Liviu-Mihai, Drăgușanu Valeriu, Popescu Constantin și Saizescu Constantin-Ioan-Cătălin;
Membri supleanți – Igazsag Vasile-Radu și Sitaru Adrian-Dorin
Mandat: 1 an
Decizia Consiliului Director nr. 16/14.04.2020 de prelungire mandat pe perioada stării de urgență.
Decizia Consiliului Director nr. 31/30.07.2020 de prelungire mandat pe perioada stării de alertă.
Decizia Consiliului Director nr. 38/21.07.2021 de prelungire mandat pe perioada stării de alertă.
Componența Comisiei: Membri – Bauman Mihai, Costea Viorel-Liviu-Mihai, Drăgușanu Valeriu, Popescu Constantin și Saizescu Constantin-Ioan-Cătălin;
Membri supleanți – Igazsag Vasile-Radu și Sitaru Adrian-Dorin
Raportul Comisiei de Validare (a membrilor și a repertoriilor) a fost întocmit și aprobat în ședința din data de 09.02.2021.
a) verifică respectarea criteriilor statutare de către persoanele care solicită înscrierea ca membru al DACIN SARA,
b) analizează și emite Rapoarte cu privire la verificările efectuate și avizează favorabil sau negativ cererile de înscriere în DACIN SARA,
c) supraveghează respectarea de către autorii și/sau titularii de drepturi gestionate de DACIN SARA a obligațiilor legale și statutare cu privire la repertoriul
declarat,
d) poate solicita informații cu privire la situațiile și repertoriile analizate.
Hotărârea nr. 1/09.02.2021
Hotărârea nr. 2/09.02.2021

Hotărârea nr. 3/07.05.2021
Hotărârea nr. 4/07.05.2021

Hotărârea nr. 5/06.08.2021
Hotărârea nr. 6/09.11.2021

Informațiile sunt prezentate pentru fiecare Comisie în parte din cadrul organismului de gestiune colectivă (de exemplu Comisia de negociere, Comisia de specialitate etc).
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Denumirea comisiei
Numirea membrilor,
componență și mandat

Raportul comisiei
Atribuții și modalitatea de
îndeplinire
Documentele emise

Denumirea comisiei
Numirea membrilor,
componență și mandat

Raportul comisiei
Atribuții și modalitatea de
îndeplinire
Documentele emise

Comisia de Clasificare a Operelor
Decizia Consiliului Director nr. 27/23.04.2019 de numire a membrilor.
Componența Comisiei: Membri – Copel Moscu, Dumitru Damian-Laurențiu-Nicușor, Mihalache Cornel, Mustață Cristian-Bogdan, Nițescu Liviu-Doru; Membri
supleanți – Molico Alexandru-Ioan și Șopterean Dumitru-Radu
Mandat: 1 an
Decizia Consiliului Director nr. 16/14.04.2020 de prelungire mandat pe perioada stării de urgență.
Decizia Consiliului Director nr. 31/30.07.2020 de prelungire mandat pe perioada stării de alertă.
Decizia Consiliului Director nr. 37/21.07.2021 de prelungire mandat pe perioada stării de alertă.
Componența Comisiei: Membri – Copel Moscu, Dumitru Damian-Laurențiu-Nicușor, Mihalache Cornel, Mustață Cristian-Bogdan, Nițescu Liviu-Doru; Membri
supleanți – Molico Alexandru-Ioan și Șopterean Dumitru-Radu
Raportul Comisiei de Clasificare a Operelor a fost întocmit și aprobat în ședința din data de 21.02.2022.
a) emite Clasificări generale ale operelor din repertoriul DACIN SARA,
b) analizează și clasifică operele supuse spre analiză,
c) poate solicita informații cu privire la operele analizate.
H 1/03.02.2021
H 2/03.02.2021
H 3/03.02.2021
H 4/05.02.2021
H 5/05.02.2021
H 6/05.02.2021
H 7/05.02.2021
H 8/05.02.2021

H 9/05.02.2021
H 10/08.02.2021
H 11/08.02.2021
H 12/08.02.2021
H 13/08.02.2021
H 14/08.02.2021
H 15/08.02.2021
H 16/08.02.2021

H 17/08.02.2021
H 18/08.02.2021
H 19/08.02.2021
H 20/08.02.2021
H 21/06.04.2021
H 22/06.04.2021
H 23/06.04.2021
H 24/05.05.2021

H 25/05.05.2021
H 26/05.05.2021
H 27/07.05.2021
H 28/07.05.2021
H 29/07.05.2021
H 30/25.05.2021
H 31/25.05.2021
H 32/25.05.2021

H 33/17.06.2021
H 34/17.06.2021
H 35/17.06.2021
H 36/17.06.2021
H 37/04.08.2021
H 38/04.08.2021
H 39/04.08.2021
H 40/04.08.2021

H 41/04.08.2021
H 42/04.08.2021
H 43/04.08.2021
H 44/04.08.2021
H 45/06.08.2021
H 46/06.08.2021
H 47/06.08.2021
H 48/06.08.2021

H 49/25.08.2021
H 50/03.11.2021
H 51/03.11.2021
H 52/03.11.2021
H 53/03.11.2021
H 54/03.11.2021
H 55/03.11.2021
H 56/03.11.2021

H 57/05.11.2021
H 58/05.11.2021
H 59/25.11.2021
H 60/25.11.2021
H 61/25.11.2021

Comisia de specialitate etică și disciplină
Decizia Consiliului Director nr. 32/30.07.2020. Mandat: 1 an
Componența Comisiei: Membri – Amza Cristian, Frecea Ion Octavian, Gostin Ion, Ispirescu Mihail, Jicman Silvius Mihai;
Membri supleanți – Comeagă Crisian și Popa Adrian
Decizia Consiliului Director nr. 39/21.07.2021 de prelungire mandat pe perioada stării de alertă
Nu este cazul
Supraveghează respectarea obligațiilor statutare de către membrii DACIN SARA;
Analizează și emite Rapoarte cu privire la abaterile constatate și propune sancțiuni;
Poate solicita oricărui membru al DACIN SARA un punct de vedere cu privire la încălcările obligațiilor statutare analizate.
Nu este cazul
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Denumirea comisiei
Numirea membrilor,
componență și mandat

Raportul comisiei
Atribuții și modalitatea de
îndeplinire

Documentele emise

Comisia de specialitate pentru reglementare/cod de conduită/bune practici
Decizia Consiliului Director nr. 33/30.07.2020 de numire a membrilor.
Componența Comisiei: Președinte Comisie –Visarion Alexa; Membri – Dănăiață Carmen-Catrinel, Mărghidan Liviu Petrișor, Mitran Anca, Negoescu Paul,
Pârvu Emanuel Alexandru, Puiu Anca.
Mandat: 1 an
Decizia Consiliului Director nr. 48/21.07.2021 de numire a membrilor
Componența Comisiei: Dănăiață Carmen-Catrinel, Mărghidan Liviu Petrișor, Mitran Anca, Negoescu Paul, Pârvu Emanuel Alexandru, Puiu Anca.
Mandat: 1 an
Nu este cazul.
1. Realizarea unui ghid de bune practici, un îndrumar, pentru autorii mai tineri care să fie astfel ajutați/sprijiniți să-și cunoască și să-și ceară drepturile în
procesul de negociere cu producătorii.
2.Redactarea unui contract model pentru scenarist (drepturi financiare primare și secundare, drepturi creative, nr. drafturi scriere-rescriere, condițiile de
modificare a textului prim de scenariu, drepturile care țin de condițiile de lucru, cele care țin de rezilierea contractului, etc.).
3.Redactarea unui contract, model pentru regizor, recunoscut ca autor principal al filmului (contract de cesiune drepturi de autor, contract prestări servicii,
drepturi financiare primare și secundare, drepturi creative (adaptare scenariu, concepție, casting, stilistică, director s cut, etc), drepturile care țin de condițiile
de lucru, cele care țin de rezilierea contractului, etc.
Pe fondul contextului pandemic național și internațional, instituirea Stării urgență și ulterior a stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16
martie 2020 și luând în considerare recomandările și reglementările instituțiilor abilitate, Comisia s-a întrunit în cursul anului 2021 în 6 ședințe online, iar
în cursul lunii iunie, la solicitarea Consiliului Director, au întocmit un Raport.

[1]3 Informațiile sunt precizate dacă respectiva Comisie are obligativitatea conform prevederilor statutare sau Regulamentului intern de funcționare să prezinte un asemenea raport.
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CAPITOLUL XII. Raportul organului de supraveghere*

RAPORT ANUAL
2021
În decursul anului 2021, Comisia de Supraveghere a acordat o atenție deosebită verificării domeniului de activitate al Asociației DACIN SARA.
Raportul de față oferă o sinteză privind principalele puncte de interes ale Comisiei de Supraveghere din anul supus analizei și anume:
activitatea de colectare;
activitatea de repartiție;
activitatea financiar-contabilă.

ACTIVITATEA DE COLECTARE
Comisia de Supraveghere a solicitat departamentului de Colectare, informații referitoare la sumele pe care Asociația DACIN SA RA le-a încasat în perioada 01.01-31.12.2021.
Conform informațiilor furnizate s-a constatat că Asociația DACIN SARA colectează remunerații de la utilizatori în mod direct, prin intermediul colectorilor unici sau prin intermediul altor
organisme în baza protocoalelor încheiate, din următoarele surse:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

retransmitere prin cablu;
remunerația compensatorie pentru copia privată;
radiodifuzare TV;
comunicare publică (în scop ambiental);
comunicare publică prin internet sau alte rețele de calculatoare;
reproducere;
utilizarea reală ocazională;
sume încasate de la organisme similare din străinătate.

Conform informațiilor prezentate Asociația DACIN SARA a încasat în cursul anului 2021 după cum urmează:
1. Retransmitere prin cablu
Colectarea remunerațiilor din această sursă se face în baza Metodologiei privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor și titularilor de drepturi conexe pentru
retransmiterea prin cablu publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 861/22.12.2010 prin Decizia ORDA nr. 327/2010. Prin Decizia ORDA nr. 334/2010, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 3/03.01.2011, DACIN SARA a fost desemnat colector al remunerațiilor cuvenite autorilor de opere audiovizuale pentru retransmiterea prin cablu a acestor opere.
Din această sursă, Asociația DACIN SARA a colectat suma de 24.358.390 lei, inclusiv penalități de întârziere și restanțe, de la un număr de 68 utilizatori.
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2. Remunerația compensatorie pentru copia privată
Colectarea remunerațiilor din această sursă se face în baza Protocolului privind Lista suporturilor și aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată
pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum și cuantumul acestei remunerații, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 316/13.05.2009 prin Decizia ORDA
nr. 61/2009. Potrivit Deciziei ORDA nr. 77/2009, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 24 iunie 2009, UPFR a fost desemnat colector unic al remunerației compensatorii pentru copia
privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale cuvenite titularilor de drepturi de autor și titularilor de drepturi conexe, repartizarea remunerațiilor colectate către
organismele de gestiune colectivă beneficiare și modalitatea de evidențiere și justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colectivă colector
unic.
Din această sursă, Asociația DACIN SARA a colectat suma de 2.068.460 lei.
3. Radiodifuzare TV
Colectarea remunerațiilor cuvenite din această sursă se face în baza Protocolului având drept obiect Metodologia privind remunerația datorată de organismele de televiziune titularilor
de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice și alte opere audiovizuale din repertoriul organismelor de gestiune colectiva publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 723/24.10.2012 prin Decizia ORDA nr. 192/18.10.2012. Prin Decizia ORDA nr. 206/2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 788/23.11.2012, DACIN SARA a fost desemnat
colector al remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor reprezentați de către DACIN SARA, pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor opere cinematografice si altor opere audiovizuale de
către organismele de televiziune.
Din această sursă, Asociația DACIN SARA a colectat suma de 223.403 lei, de la un număr de 12 utilizatori.
4. Comunicare publica (în scop ambiental)
Colectarea remunerațiilor din această sursă se face în baza Protocolului pentru stabilirea Metodologiei privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice și alte opere
audiovizuale publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 298 din 04.05.2007 prin Decizia ORDA nr. 173/23.04.2007. Prin Decizia ORDA nr. 6/2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 85/04.02.2016, UPFR a fost desemnat colector comun pentru comunicarea publică ambientală a operelor audiovizuale.
Din această sursă, Asociația DACIN SARA a încasat suma de 1.976.685 lei, inclusiv penalități de întârziere și restanțe. Suma nu include comisionul de colectare reținut de UPFR in valoare
de 310.086 lei, reprezentând un procent de 13,56% din sumele colectate.
UPFR a raportat un număr de 8472 de utilizatori identificați, din care 6020 de utilizatori plătitori.
5. Comunicare publica prin internet sau alte rețele de calculatoare
Colectarea remunerațiilor din această sursă se face în baza contractelor încheiate cu utilizatorii, persoane fizice sau juridice, la cererea acestora.
Din această sursă, Asociația DACIN SARA a încasat suma de 916 lei, de la un utilizator.
6. Reproducere
Colectarea remunerațiilor din această sursă se face în baza Protocolului pentru stabilirea Metodologiei privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale
și tabelul de remunerații cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 36/18.01.2007 prin Decizia ORDA nr. 411/24.11.2006.
Din această sursă, Asociația DACIN SARA a încasat suma de 435 lei de la un utilizator.
7. Utilizarea reală ocazională
Colectarea remunerațiilor din această sursă se face ca urmare a utilizării unor opere sau secvențe din operele audiovizuale și cinematografice din repertoriul Asociația DACIN SARA, în
baza contractelor încheiate cu utilizatorii, persoane fizice sau juridice, la cererea acestora.
Din această sursă, Asociația DACIN SARA a încasat suma de 1.979 lei de la un utilizator.
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8.
Sume încasate de la organisme similare din străinătate
Colectarea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor de la organisme similare din străinătate se face ca urmare a difuzării operelor audiovizuale și cinematografice din
repertoriul Asociația DACIN SARA în afara teritoriului României, în baza contractelor de reciprocitate cu organisme de gestiune similare din străinătate.
Din această sursă, Asociația DACIN SARA a încasat suma de 29.810 lei de la 7 organisme similare.

ACTIVITATEA DE REPARTITIE
Comisia de Supraveghere a solicitat departamentului de Repartiție informații referitoare la activitatea de repartiție a drepturilor de autor, în urma cărora s-a constatat:
- repartizarea se face conform Regulamentului general de repartiție și Regulilor aplicabile repartizării remunerațiilor, parte integrantă din Statutul DACIN SARA și a
Hotărârilor Adunării Generale;
- repartizarea se face pe fiecare sursă de colectare;
- fiecare repartiție este aprobată de către Consiliul Director.
Conform informațiilor furnizate de către departamentul de Repartizare, în 2021 au avut loc sesiuni de repartiție în: februarie, mai, august, noiembrie,
din următoarele surse:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

retransmitere prin cablu;
remunerația compensatorie pentru copia privată;
radiodifuzare TV;
comunicare publică (în scop ambiental);
comunicare publică prin internet sau alte rețele de calculatoare;
reproducere;
utilizarea reală ocazională;
(repartizare) sume încasate de la organisme similare din străinătate;
(repartizare) sume pentru care s-a constatat intervenirea termenului de prescripție.

În afară de aceste repartiții, în anul 2021 s-au realizat 4 sesiuni speciale pentru sumele repartizate, notificate titularilor și nerevendicate în termenul legal și pentru care s-a
constatat intervenirea termenului de prescripție în: aprilie 2021 – sume aferente anului 2015, iunie 2021 - sume aferente anului 2016, iunie 2021 - sume aferente anului 2017, noiembrie 2021 sume aferente anului 2018.
1. Retransmitere prin cablu
Repartizarea s-a efectuat cu respectarea prevederilor statutare aplicabile.
Suma repartizată a fost în valoare de 22.858.342 lei, din care 19.418.323 lei autorilor români, iar 3.440.019 lei autorilor străini.
Comisionul aferent repartițiilor din această sursă a fost în valoare 3.428.751 lei, respectiv 2.912.748 lei din sumele repartizate autorilor români și 516.003 lei din sumele repartizate
autorilor străini și reprezintă un procent de 15% din suma repartizată...
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2.
Remunerația compensatorie pentru copia privată
Repartizarea s-a efectuat cu respectarea prevederilor statutare aplicabile.
Suma repartizată a fost în valoare de 1.755.701 lei, din care 1.491.784 lei autorilor români, iar 263.917 lei autorilor străini.
Comisionul aferent repartițiilor din această sursă a fost în valoare 263.355 lei, respectiv 223.768 lei din sumele repartizate autorilor români și 39.587 lei din sumele repartizate
autorilor străini și reprezintă un procent de 15% din suma repartizată...
3.
Radiodifuzare TV
Repartizarea s-a efectuat cu respectarea prevederilor statutare aplicabile.
Suma repartizată a fost în valoare de 178.237 lei.
Comisionul aferent repartițiilor din această sursă a fost in valoare 26.736 lei, reprezentând un procent de 15% din suma repartizată...
4.
Comunicare publică (în scop ambiental)
Repartizarea s-a efectuat cu respectarea prevederilor statutare aplicabile.
Suma repartizată a fost în valoare de 1.878.715 lei.
Comisionul de colectare reținut de colectorul desemnat UPFR a fost în procent de 13,56% din sumele colectate, iar comisionul reținut de DACIN SARA la repartizarea individuală
a fost in valoare 27.054 lei, reprezentând un procent de 1,44% din suma repartizată...
5.
Comunicare publică prin internet sau alte rețele de calculatoare
Suma repartizată a fost în valoare de 711 lei.
Comisionul aferent repartițiilor din această sursă a fost in valoare 107 lei, reprezentând un procent de 15% din suma repartizată...
6.
Reproducere
Suma repartizată a fost în valoare de 1.195 lei.
Comisionul aferent repartițiilor din această sursă a fost in valoare 179 lei, reprezentând un procent de 15% din suma repartizată...
7.
Utilizare reală ocazională
Suma repartizată a fost în valoare de 2.843 lei.
Comisionul aferent repartițiilor din această sursă a fost in valoare 426 lei, reprezentând un procent de 15% din suma repartizată...
8.
Repartizare sume încasate de la organisme similare din străinătate
Suma repartizată a fost în valoare de 17.200 lei.
Comisionul aferent repartițiilor din această sursă a fost in valoare 2.580 lei, reprezentând un procent de 15% din suma repartizată...
Repartizare sume pentru care s-a constatat intervenirea termenului de prescripție
În anul 2021, conform Hotărârii AG nr. 17/17.07.2021, sumele repartizate, notificate titularilor și nerevendicate în termenul legal și pentru care s-a constatat intervenirea
termenului de prescripție, au făcut obiectul a patru sesiuni speciale.
Suma totală prescrisă a fost în valoare de totală 19.090.025 lei din care:
- 954.500 lei, reprezentând 5% s-a alocat fondului social, cultural, educațional;
- 1.909.003 lei, reprezentând 10% s-a alocat fondului de rezervă;
9.
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16.226.522 lei, reprezentând 85% s-a repartizat proporțional cu utilizarea operelor în perioadele din care provin, membrilor Asociația DACIN SARA înscriși până la data aprobării
Hotărârii AG nr. 17/17.07.2021, conform prevederilor statutare și metodelor de calcul în vigoare.
Comisionul aferent acestei repartiții a fost în valoare de 2.433.978 lei și reprezintă un procent de 15% din suma repartizată...
-

ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ
Comisia de Supraveghere a solicitat departamentului Financiar-Contabil informații referitoare la plata drepturilor de autor, precum și date referitoare la veniturile și cheltuielile exercițiului
financiar 2021. Conform informațiilor furnizate s-a constatat:
PLATA DREPTURILOR DE AUTOR
Plata drepturilor de autor s-a efectuat după aprobarea repartiției de către Consiliul Director pe baza documentelor depuse de autori și titularii de drepturi la dosarele personale.
Conform informațiilor furnizate de angajații departamentului Financiar-Contabil, în anul 2021 au fost plătite drepturi de autor, ca urmare a utilizării operelor audiovizuale și cinematografice,
din următoarele surse:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

retransmitere prin cablu;
remunerația compensatorie pentru copia privată;
radiodifuzare TV;
comunicare publică (în scop ambiental);
comunicare publică prin internet sau alte rețele de calculatoare;
reproducere;
utilizare reală ocazională;
(plată) sume pentru care s-a constatat intervenirea termenului de prescripție

1.

Retransmitere prin cablu
Suma plătită din aceasta sursă este de 14.374.224 lei din care 12.958.287 lei aferentă repartițiilor din 2021, iar diferența de 1.415.937lei este aferentă repartițiilor din anii anteriori.
Remunerația compensatorie pentru copia privată
Suma plătită din aceasta sursă este de 1.050.371 lei din care 977.915 lei aferentă repartițiilor din 2021, iar diferența de 72.456lei este aferentă repartițiilor din anii anteriori.

2.
3.

Radiodifuzare TV
Suma plătită din aceasta sursă este de 192.401 lei din care 145.981 lei aferentă repartițiilor din 2021, iar diferența de 46.420 lei este aferentă repartițiilor din anii anteriori.
Comunicare publică (în scop ambiental)
Suma plătită din aceasta sursă este de 1.477.391 lei din care 1.382.438 lei aferentă repartițiilor din 2021, iar diferența de 94.953 lei este aferentă repartițiilor din anii anteriori.

4.
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Comunicare publică prin internet sau alte rețele de calculatoare
Suma plătită din aceasta sursă este de 464 lei, aferentă repartițiilor din 2021.

5.

6.
Reproducere
Suma plătită din aceasta sursă este de 200 lei din care 194 lei aferentă repartițiilor din 2021, iar diferența de 6 lei este aferentă repartițiilor din anii anteriori.
7.
Utilizare reală ocazională
Suma plătită din aceasta sursă este de 1.564 lei din care 1508 lei aferentă repartițiilor din 2021, iar diferența de 56 lei este aferentă repartițiilor din anii anteriori.
8.
Sume pentru care s-a constatat intervenirea termenului de prescripție
Suma plătită este de 13.677.822 lei.
DOBÂNZI
În urma plasamentelor drepturilor de autor, existente în conturile bancare, s-au obținut dobânzi în valoare de 645.970lei. Acestea au făcut obiectul a două repartiții, mai și august, în valoare
totală de 645.970lei, din care 560.319lei autorilor români, iar 85.651lei autorilor străini.
Comisionul aplicat în cadrul acestor repartiții a fost în valoare 96.896lei, din care 84.048lei autorilor români, iar 12.848lei autorilor străini și reprezintă un procent de 15% din suma
repartizată...
Suma plătită este de 455.685lei.
FONDUL DE REZERVĂ – PENTRU REVENDICĂRI
În cursul anului 2021, conform prevederilor statutare aplicabile, s-a repartizat din fondul de rezervă suma de 112.775lei, din care a fost plătită suma de 42.400lei.
FONDUL SOCIAL, CULTURAL, EDUCAȚIONAL
În cursul anului 2021, din fondul social, cultural, educațional, conform prevederilor statutare aplicabile, s-a aprobat plata unor sume, după cum urmează:
•
pentru ajutoare materiale nerambursabile - suma de 43.684lei;
•
pentru susținerea filmului romanesc - suma de 343.544lei, pentru premierele noilor producții cinematografice ale autorilor, membri Asociația DACIN SARA;
•
pentru manifestări culturale de interes național și/sau internațional de promovare a operelor cinematografice și altor opere audiovizuale românești - suma de 352.824lei.
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COSTURILE DE GESTIUNE
Conform informațiilor furnizate de către angajații departamentului Financiar-Contabil, în anul 2021 Asociația DACIN SARA a înregistrat
următoarele venituri și cheltuieli:
Total venituri:
Tip venit
Venituri din comision
Venituri din depozit legal
Venituri din taxa de adeziune
Venituri din diferențe de curs valutar
Alte venituri din activități fără scop patrimonial
Total

Suma
6.295.987,00
2.000,00
230,00
649,29
246.582,63
6.545.449,20

Total cheltuieli de funcționare:
Tip cheltuieli
Chelt. servicii informatice
Chelt. cu despagubiri, amenzi si penalitati
Chelt. de protocol
Chelt. cu tichetele de masa acordate salariatilor
Ajustari de valoare privin imobilizarile corporale si necorporale
Chelt. de reclama si publicitate
Chelt. cu alte impozite, taxe si varsaminte
Alte chelt. cu serviciile executate de terti
Chelt. cu cotizatii FERA, SAA
Chelt. cu serviciile executate de terti – Asoc. DACIN SARA
Chelt. din diferente de curs valutar
Chelt. privind energia si apa
Chelt. executate de furnizori externi
Chelt. privind materialele de natura obiectelor de inventar

Suma
59.108,40
2.838,32
19.673,43
87.632,31
59.236,37
4.828,77
20.856,70
68.350,44
57.490,24
2.902,05
7.517,36
7.683,57
405,70
10.421,40
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Chelt. cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
Chelt. privind materialele nestocate
Chelt. cu onorariile si comisioanele - colector unic
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile ASFP
Chelt. cu primele de asigurare
Chelt. cu intretinerea si reparatiile
Chelt. postale si de telecomunicatii
Chelt. cu materialele consumabile
Chelt. cu salariile personalului
Chelt. cu asistenta juridica, consultantă si litigii
Chelt. cu serviciile bancare si asimilate
Chelt. cu deplasari
Chelt. de protocol
Chelt. privind asigurarile si protectia sociala
Chelt. cu colaboratorii
Chelt. cu transportul de bunuri si personal
CHELT. I
Chelt. cu deplasari - intern – chelt. sociale, culturale sau educationale
Cheltuielile cu deplasarile - CANES – chelt. sociale, culturale sau educationale
Chelt. cu materialele consumabile – chelt. sociale, culturale sau educationale
Chelt. cu transportul de bunuri si personal – chelt. sociale, culturale sau
educationale
Chelt. cu colaboratorii – chelt. sociale, culturale sau educationale
Chelt. prestari servicii evenimente/festivaluri – chelt. sociale, culturale sau
educationale
Chelt. cu salariile personalului – chelt. sociale, culturale sau educationale
CHELT. II
TOTAL

22.398,98
22.369,21
41.359,41
2.250,00
5.375,02
1.282,48
55.228,46
10.249,31
2.352.079,00
214.000,00
22.311,66
37.526,35
25.600,30
73.187,00
927.044,00
26,41
4.221.232,65
3.354,36
13.525,24
19.747,90
117,65
37.581,00
147.244,80
19.217,00
240.787,95
4.462.020,60
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Conform informațiilor prezentate în raportul Comisiei de Cenzori, contul de rezultat al exercițiului încheiat la 31.12.2021, reflectă următoarea situație:

-

Total venituri
Total cheltuieli
Excedent 2021
Patrimoniu social
Alte rezerve
Deficit din anii precedenți
Rezultat Total Capitaluri

6.545.449,20lei;
4.462.020,60lei;
2.083.428,60lei;
200,00lei;
3.632.166,01lei;
4.777,98lei;
5.711.016,63lei.

De asemenea potrivit raportului, la sfârșitul anului 2021, Asociația DACIN SARA nu are datorii la bugetul de stat.
Totodată în raportul Comisiei de Cenzori se precizează valoarea TVA-ului achitat de Asociația DACIN SARA de 2.673.305,62lei.
Raportul a fost realizat conform prevederilor art. 156 din Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare
și conform prevederilor statutare din art. 8.5.11, pe baza Dării de seamă și a raportului Comisiei de Cenzori și nu-și exprimă nici un fel de rezerve.

Marius Th. BARNA

..............................................................

Mircea DIACONU

...............................................................

Constantin STOICIU

...............................................................

*se reproduce integral în darea de seamă
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Întocmit de ___________________ (nume în clar şi semnătura) _______________________
DAROGA DANIELA: Cap. II. Informaţii privind valoarea totală a sumelor plătite directorului general, membrilor consiliului director, precum şi ale
membrilor comisiilor interne, sub forma indemnizațiilor de ședință si reprezentare-(art. 156 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 8/1996

STANCA CONSTANTIN: Cap. III, Cap. V. Secțiunea V.2.
VAN DALEN MARIANA: Cap. IV, Cap. V Secțiunea V.1, Cap. VI, Cap. VII, Cap. VIII, Cap. IX..
MINCULESCU NICOLETA: Cap. II Remunerații încasate în calitate de titular de drepturi; Cap. V. Secțiunea V.3.
SOCULESCU LORENA: Cap. X - Xl
CIRSTEA ODETTE: Cap. V. Secțiunea V.2.
Nr. de înregistrare /Data - organism de gestiune colectivă ___________________________

I DE AUT
UR T A T E A A O R
UT
PT O C I E

I

O

ȘI AUD
I E U D I O I O VI
VIZ
AFd i n A
U

ASOCIAȚIA

DACIN
SARA

Contabil şef - VAN DALEN MARIANA

AL
ZUA L

Director general/Administrator general - Bogdan FICEAC

EMATO
C IN
G
ÎN R I L O R R O M Â N R

S

DR

E

Prezenta Dare de seamă a fost apobată de Adunarea generală în şedinţa din data de __________
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