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DACIN SARA  2012 
 
 
 

DARE DE SEAMĂ - RAPORT 
DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DIRECTOR 

PE ANUL 2011 
Prezentare în Adunarea Generală din 23 martie 2011, desemnat de către Preşedinte, 

Director general Mircea Mureşan 
 

 

CONSILIUL DIRECTOR,  
ales în Adunarea Generală din 25 martie 2011, în componenţa: 

 Dan Piţa - preşedinte, Radu F. Alexandru - vicepreşedinte, Nicolae Cabel - secretar, Andrei Blaier, 
Victor Antonescu, Elisabeta Bostan, Nicolae Corjos, Sorin Chisovschi, Geo Saizescu. 

Membrii de onoare:  

 Istvan SZABO, Preşedinte FERA, ales în 2008. 
 
Consiliul Director, conform uzanţelor, a reconfirmat pe Mircea Mureşan în funcţia de Director General 

cu funcţii executive. 
 
Consiliul Director s-a întrunit de regulă de câte ori a fost nevoie. În şedinţe au fost discutate probleme 

curente şi s-au luat deciziile statutare pentru desfăşurarea normală a activităţii, în principal activitatea de 
colectare şi repartizare a drepturilor de autor. A participat întotdeauna Mircea Mureşan; A participat în situaţii 
specifice, avocat dr. Mihai Ferariu (anexe: procese verbale). 

 
Pentru rezolvarea unor cazuri curente de aplicarea a deciziilor Consiliului Director sau a unor situaţii 

de urgenţă, s-a întrunit Biroul Executiv format din Dan Piţa, Radu F. Alexandru,  până la o anumită dată 
Andrei Blaier, Nicolae Cabel, cu prezenţa Directorului General Mircea Mureşan. 

 
Consiliul Director a funcţionat în baza STATUTULUI DACIN SARA, cu modificările avizate de ORDA 

nr. 90/27.01.2005 şi aprobat în Adunarea Generală din 3 Martie 2006.  
 
În Adunarea Generală din 2011 au fost propuse o serie de modificări la Statut ce urmau a fi 

comunicate spre avizare la ORDA. Statutul în forma actualizată este înscris la Ordinea de zi  spre validare în 
prezenta Adunare Generală. 

 
Consiliul Director a avut în vedere în permanenţă aplicarea hotărârilor Adunărilor Generale.  
 
În prezenta A.G. urmează să fie completat Consiliul Director în urma decesului stimatului nostru 

coleg, maestrul virtuos regizor – scenarist Andrei Blaier.  
 
COMISIA DE CENZORI aleasă în AG. din 25 martie 2011 
În componenţă: Alecu Croitoru, Şerban Marinescu, Doru Segall.  
A avut în vedere verificarea situaţiei financiar contabile a administraţiei DACIN SARA (va prezenta 

RAPORT contrasemnat de Expert contabil. Anexa ). În cursul anului s-a stins din viaţă colegul nostru Doru 
Segall. Prezenta Adunare generală va alege un înlocuitor. 

Se va prezenta RAPORT – Anexa 
 
În prezenta A.G. urmează să fie completată COMISIA DE CENZORI în urma decesului stimatului 

nostru coleg, Doru Segal 
 
COMISIA PERMANENTĂ SPECIALĂ PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢII 
Aleasă în AG din 25 martie 2011. 
Componenţa comisiei: Marion Ciobanu, Lucian Mardare, Şerban Marinescu, Cristina Nichitus, Sabina 

Pop. 
În cursul anului 2011 nu s-au primit apeluri la această comisie 
Se va prezenta RAPORT – Anexa. 
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[ Potrivit ORDINEI DE ZI:  
Se alege o comisie de propuneri pentru completarea. 
a) Consiliului Director,  
b) a Comisiei de Cenzori  
pe baza listelor consemnate în proces – verbal : ALEGERI.  
Se votează secret pe buletine  
Procedura se supune la vot.  
                   Cine este pentru…......... Împotrivă …………… Abţineri . . ……………] 

 
RAPORT DE ACTIVITATE 

 
[ 1 ] Ca remarcă generală am putea spune că anul 2011 a început  sub auspicii promiţătoare:  
la data de   16 noiembrie 2010, 
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA 

INTELECTUALĂ elaborează DECIZIA CIVILĂ Nr. 263 A, publicată in Mof. PARTEA I, Nr. 861/22.XII 2010, 
prin care se modifică datele Hotărârii Arbitrale din 9 martie 2009 şi stabileşte o nouă Metodologie şi un nou 
TABEL de remuneraţii lunare în domeniul retransmiterii  prin cablu.  

Totodată, DECIZIA desfiinţează „colectorul unic” UCMR ADA. Act justiţiar!  
 
UCMR ADA în calitate de „big brother” – colector unic a manifestat în decursul anilor rea credinţă în 

raporturile cu DACIN SARA., în ciuda unor tentative de înţelegeri prin întâlniri bilaterale ale conducerilor. Mai 
sunt de încasat sumele blocate la colectorul unic UCMR ADA, sume aferente difuzărilor din perioada 01 NOV. 
2009 - 23 MART. 2010. 

 
Suntem în 2012 şi încă umblăm prin tribunale să ne apărăm drepturile contra UCMR-ADA. La data de 

26.05.2010 se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a civilă cererea prin care se solicita instanţei 
obligarea pârâtei – UCMR-ADA – la plata sumelor încasate în perioada 01 NOIEMBRIE 2009 – 23 MARTIE 
2010. La data de 15 MARTIE 2011 se suspendă judecata până la soluţionarea irevocabilă a dosarului 
3293/2/2010 al Curţii de Apel Bucureşti. 

 
În actualul TABEL din Decizia enunţată mai sus, la rubrica „autori de opere audiovizuale” se 

repartizează un cuantum de 1,50%. 
La data de 23 decembrie 2010 s-a emis – DECIZIA ORDA nr. 335, publicată în M.Of.R. Partea I. Nr. 

3/3 ianuarie 2011, prin care se desemnează O.G.C. DACIN SARA (…)„drept colector al remuneraţiilor 
cuvenite autorilor de opere audiovizuale pentru retransmiterea prin cablu a acestor opere (...). 

 
Conform comportamentului pus sub semnul incertitudinilor şi a acţiunilor abuzive, AGICOA 

ROMANIA,  născută  prin avort  de AGICOA GENEVA, cu sprijin de „mic / mare  trafic de influenţă ORDA 
2008”, a contestat de două ori în instanţă DECIZIA de mai sus, cu pretenţia de a fi nominalizată colector unic 
al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere audiovizuale. AGICOA ROMANIA, dacă va reuşi să demonstreze 
în justiţie legalitatea înfiinţării, ar reprezenta „drepturi conexe ale producătorilor”. 

 
În prezent toate dosarele în care AGICOA ROMÂNIA este parte sunt suspendate până la 

soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului 3107/2/2011 – dosar în care UPFAR-ARGOA ridică excepţia 
de nelegalitate a Deciziei ORDA nr. 133/14.07.2008 privind avizarea constituirii şi funcţionarea organismului 
de gestiune colectivă AGICOA ROMÂNIA. 

 
[În paranteză fie spus şi la alte O.G.C. s-a practicat subversiv crearea confuziilor cu privire la 

domeniul de administrare a drepturilor de autor. De exemplu CopyRo, O.G.C. pentru „opere scrise”, adică 
aduse la cunoştinţa publică prin editare – tipar, a susţinut că scenariile cinematografice le aparţin, ignorând 
art. 66; art. 68. – (1), (2), (3). În decursul anului CopyRo a încercat recrutarea autorilor de scenariu, membrii 
DACIN SARA. Pe câte ştim, nu a reuşit.] 

 
Pe această temă, la data de 23 DECEMBRIE 2010 ORDA a emis DECIZII de oficializare domenii de 

drepturi de autor. DACIN SARA este nominalizat O.G.C. al „autorilor de opere audiovizuale” prin Decizia nr. 
334/23 decembrie 2010, publicată în M. Of. al României, Partea I nr. 3/03 Ianuarie 2011.  
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CONTROL ORDA 
 
La data de 03.06.2011 ORDA comunică la DACIN SARA, notificare  înregistrată nr. RG II/8497 – 

înreg. DACIN SARA Nr. 468/ 05.07.2011, efectuarea „controlul general (…) privind activitatea DACIN SARA 
pe anul 2010,  în perioada 14 – 30 / 06 /2011.  

 
Între 14 – 30 iunie 2011, în urma controlului pe domenii de activitate s-au încheiat 4 (patru) procese 

verbale parţiale, fiecare primind numere de înregistrare ORDA şi DACIN SARA. Din partea ORDA au fost 
delegaţi în echipa de control Alina Iordache şi Marius Bejan, experţi în cadrul DRGC. La control au răspuns 
din partea  DACIN SARA – Mircea Mureşian, director general, Lorena Soculescu şi Creola Condurache. 
PROCESUL VERBAL FINAL cuprinde 8 pagini şi următoarele capitole: 

 
* I. VERIFICAREA RESPECTĂRII LEGISLAŢIEI ÎN ACTIVITATEA  ORGANELOR DE CONDUCERE 

– a) Adunarea generală, b) Consiliul Director, c) Comisia de cenzori, d) Comisia permanentă specială privind 
accesul la informaţii, e) Administratorul general (directorul general) 

* II. MANDATE ŞI REPERTORII 
* III. ACTIVITATEA DE COLECTARE 
* IV. ACTIVITATEA DE REPARTIŢIE 
* V. VERIFICAREA OBLIGAŢIILOR DE TRANSPARENŢĂ 
* VI. COSTURILE ORGANISMELOR DE GESTIUNE COLECTIVĂ 
* VII. VERIFICAREA ACTIVITĂŢII DE ELABORARE A METODOLOGIILOR 
 
În CONCLUZIILE CONTROLULUI GENERAL ANUAL AL ACTIVITĂŢII DACIN SARA – se 

menţionează: „ (..) activitatea organelor de conducere a DACIN SARA se încadrează în cea mai mare parte în 
prevederile legii nr. 8/1996.. . 

/ dar / Au fost identificate următoarele nereguli: 
 1. Gestionarea defectuoasă a repertoriilor membrilor (… )  

 2. Încălcarea prevederilor art. 135 alin. (1) din Legea 8/1996 (...) 

 3. Încălcarea prevederilor statutare... C.D. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este 
nevoie…  

 4. Nu au fost iniţiate negocieri ale metodologiilor care au împlinit 3 ani ,,, 

 5. Nerespectarea prevederilor art. 134¹ alin . (1) şi art. 125¹ din lege (...) privind obligaţiile 
de transparenţă.  

 
S-a comunicat verbal delegaţilor că „neregulile” – „încălcările” ne apar nesemnificative sau chiar 

inexacte. De exemplu nr. 1: repertorii necompletate, sunt câteva… filme recent realizate… că lipseşte 
repertoriul lui Eugen Mandric… îl căutăm; 2. .. . A.G. din 2011 a avut loc pe 25 martie. Am depăşit trimestrul cu 
depunerea documentelor dar au fost depuse… 3. Consiliul director s-a întrunit: .. .” ori de câte ori a fost 
nevoie.. nu obligatoriu lunar…chestie de interpretare. .4. Negocierile … au fost unele iniţiate; pe de altă parte 
art. din lege spune: „pot fi iniţiate” – nu există termen obligatoriu. 5. Art. 134¹ „pagina proprie de internet”… 
prezintă toate date cerute de articol. Art. 125¹ - informaţii în presă – media. … au mai fost publicate astfel de 
date în ani anteriori. DACIN SARA  are o activitate relativ restrânsă ca domeniu, nu reprezintă neapărat 
interes de larg public, încât să se repete informaţii  în fiecare an.  

 
Consiliul Director a adresat la ORDA o cerere de corectare a deficienţelor relevate, de completare a 

repertoriilor, în termen de 30 de zile. 
 
La data de 20.07. 2011 – ORDA emite DECIZIE nr. 224 „privind acordarea unui termen pentru 

intrarea în legalitate  a O.G.C. DACIN SARA de 60 (şasezeci) zile … şaizeci … Se dispune comunicarea 
procesului verbal de control  către Adunarea generală proximă... Anume aceasta, de faţă. Cea ce am 
înfăptuit. Dacă cineva doreşte să facă unele comentarii, este rugat să se anunţe la punctul „diverse” din 
ordinea de zi. 

 
La data de 6.10. 2011, Conducerea DACIN SARA comunică (nr.EF 645) la ORDA  (nr. 12469 

06.10.2011) îndeplinirea tuturor cerinţelor din proces verbal. 
             

MEMBRI ROMÂNI 
 
Total: 232 autori sau moştenitori 
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Dintre aceştia: 
Nerezidenţi – cu cetăţenie dublă; cetăţenie străină, autori sau moştenitori = 19 
 
În cursul anului 2011 au fost depuse 13 cereri de înscriere în DACIN SARA, Consiliul Director a avizat 

11 dintre acestea, a respins una din lipsă de repertoriu. Cererile vor fi supuse spre aprobare prezentei A.G. 
(Anexa lista)  

 
Clasificarea autorilor 
1. FILME DE FICŢIUNE - REPERTORII REAL DIFUZABILE  
Total: 154 autori de opere audiovizuale – cinematografice:  
Regizori, regizori-scenarişti; din care  Activi =130; Urmaşi=24. 
 
 
2. FILME DOCUMENTARE - REPERTORII REAL - ALEATORIU DIFUZABILE  
Total: 64 autori de opere audiovizuale 
Regizori, regizori-scenarişti; din care Activi = 36: Urmaşi = 28 
 
 
3. FILME DE ANIMAŢIE - REPERTORII REAL – ALEATORIU DIFUZABILE  
Total: 34 autori de opere audiovizuale de animaţie 
Regizori, scenarişti, graficieni de animaţie, din care Activi = 23, Urmaşi = 11 
 
4. OPERE AUDIOVIZUALE TV - REPERTORII REAL - ALEATORIU DIFUZABILE  
Total: 8 autori  
Regizori, regizori-scenarişti = 4; scenarişti = 4;  
 
Unii dintre membri cumulează drepturi de regizori – scenarişti şi/sau de graficieni de animaţie, şi/sau 

producători. 
 
Alte clasificări  
REPERTORII, în curs de clarificare - completare = 28   
 
MEMBRII FĂRĂ ACTIVITATE DECLARATĂ  -  LIPSA DE ÎNCADRARE 
FĂRĂ REPERTORII DEPUSE = producători = 6 
 
DECIZIA ORDA nr. 237/12.08.2011 publicată în M.Of., Partea I, nr. 595 din 23.08.2011 privind 

avizarea şi funcţionarea organismelor de gestiune colectivă – Art. 1 – “Organismele de gestiune colectivă 
constituite în condiţiile legii, cu avizul ORDA, funcţionează numai pentru câte un domeniu distinct de creaţie 
sau numai pentru câte o categorie distinctă de titulari de drepturi şi gestionează numai categoriile distincte de 
drepturi corespunzătoare domeniului de creaţie sau categoriei de titulari de drepturi pentru care s-au 
constituit.” - „definire domeniu unic de gestiune colectivă.” 

Pentru că în DACIN SARA sunt înscrişi cu CONTRACT MANDAT câţiva PRODUCĂTORI se va 
dispune prin proiect de Hotărâre: „ Încetarea din oficiu a calităţii de membru, din lipsă de încadrare” a 
următorilor: 

 

MEGA MEDIA INVEST SRL 

RÂLEA MARIAN GABRIEL - SC Abracadabra Impex 

SAIZESCU Angela 

VÎJU SILVIU - Studiourile MediaPro 

VÎLCU Georgeta – productie  
Izabela BOSTAN – reprezentant al casei de producţie CAMPION FILM 

AUTORII REGIZORI / SCENARIŞTI  
Care deţin / reprezintă Case de producţie, urmează să corecteze 

CONTRACTUL MANDAT cu eliminarea calităţii de „PRODUCŢIE / 
PRODUCĂTOR .  

Apartenenţa la DACIN SARA rămâne calitatea de „autor de opere 
cinematografice – de opere audiovizuale 
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De asemenea, următorii regizori /scenarişti înscrişi şi ca PRPDUCĂTORI , urmează să corecteze 
CONTRACTELE MANDAT 

- Andrei Blaier – reprezentant al casei de producţie TERIBA FILM - urmaşi 
- Nicolae Mărgineanu – reprezentant al casei de produţie AGER FILM 
- Dan Piţa – reprezentant al casei de producţie SOLARIS FILM 
- Mircea Mureşan – fost partener „Campion Film” 

 
 

MEMBRI ASOCIAŢI - NEREZIDENŢI  
 
DACIN SARA - Prin contracte de reciprocitate sau acorduri bilaterale, reprezintă regizori şi scenarişti, 

membrii instituţional asociaţi, din 13 organizaţii europene similare, faţă de care avem obligaţia de 
reciprocitate a monitorizării operelor lor difuzate tv în România. Membrii „instituţional asociaţi” nu au drept de 
vot la DACIN SARA  (Lista 1). 

 
DACIN SARA este membru asociat la FERA – Federaţia Europeană a Realizatorilor din Audiovizual, 

cu sediul la Bruxelles, care întruneşte 36 organizaţii ale regizorilor - scenariştilor din 30 ţări. Prin intermediul 
FERA suntem permanent ţinuţi la curent cu evoluţiile legislative din domeniul drepturilor de autor consemnate 
la Comisiile Europene. Intervenţiile noastre la Comisii sunt facilitate de Secretariatul FERA. Preşedinte FERA 
în exerciţiu este Istvan Szabo, ales în AG din 2008 – reconfirmat în A.G. Roma 2010.  

 
Calitatea de membru asociat FERA comportă plata unor cotizaţii anuale provenite din venituri. 
 
DACIN SARA este membru asociat în SAA – Societatea Autorilor din Audiovizual, cu sediul la 

Bruxelles, alcătuită din 24 organizaţii asociate din 16 ţări. 
 
DACIN SARA a depus în 2009 o cerere de retragere din Asociaţia AGICOA GENEVA, invocând 

comportamentul nesincer al conducerii. Cererea a fost confirmată ca acceptată la data de 1 iunie 2011 de 
către Co-managing Director  AGICOA  Helmuth. Koszuszeck. 

 
RELAŢIA CU UTILIZATORII 

 
Situaţia la zi este următoarea: 
 
1) Televiziuni: 
 
Radiodifuzarea filmelor şi a altor opere audiovizuale. 
În cursul anului 2011, cu posturile de televiziune şi ARCA s-a aplicat vechiul Protocol – Metodologie – 

Tabel tarifar, în vigoare din data 21 ianuarie 2007, confirmat prin DECIZIA ORDA nr. 31/19 ianuarie 2007, 
publicate în Monitorul Oficial nr. 70/30 ianuarie 2007. 

Încă din cursul anului 2010 DACIN SARA a iniţiat renegocierea sau prelungirea în aceiaşi termeni, a 
vechiului Protocol, prin acordul părţilor semnatare. Cererea DACIN SARA la ORDA de negociere bilaterală în 
domeniul „televiziune” a fost returnată cu o DECIZIE 255 din 23 septembrie 2011 de formare a unei comisii 
de negocieri, astfel: DACIN SARA – CopyRO – VISARTA pe de o parte şi ARCA plus 4 reprezentanţi ai unor 
posturi de televiziune. Acest amestec de domenii: DACIN SARA *opere audiovizuale”; – CopyRo * opere 
scrise tiparite*; VISARTA *opere visuale*  adica (mere, pere şi bretele) , s-a dovedit nefuncţional, a încurcat şi 
prelungit negocierile peste orice limite. Abia acum, în martie 2012 s-a semnat o formă de „protocol” cu ARCA 
şi televiziunile, un fel de anexă la METODOLOGIA propusă formal de ORDA. Se aşteaptă soluţionarea unui 
arbitraj al altor organizaţii.  

 
 
2) Proiecţie publică în cinematografe: 
 
In 2011 nu au mai existat tentative de elaborare a unei metodologii în domeniu cu reprezentanţii 

cinematografelor, RADEF, Movieplex, Hollywood Multiplex.  
În 2011, în baza Contractului cu RADEF ROMANIA FILM din 2010, pentru proiecţia în 

cinematografele din reţeaua lor, pentru difuzarea de filme româneşti,  Valoarea remuneraţiei s-a stabilit la 1% 
din valoarea veniturilor din încasări. În baza acestui contract s-au încasat 77 lei de la RADEF Constanţa, 
sumă aferentă lunilor iulie – octombrie 2011. Alte cinematografe nu au plătit nimic. 
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Adevărul este că filmele din repertoriul nostru, realizate înainte de 1996, nu mai sunt cerute de 
cinematografe. La filmele mai vechi, dinainte de 1990, nu mai există copii optice. Filmele noi, realizate de 
producătorii actualii, sunt cesionate cinematografelor în condiţii care exclud drepturile de autor. 

Totuşi, ne propunem reluarea negocierilor în domeniu pentru restabilirea legalităţii, pentru elaborarea 
unei Metodologii şi a unor tabele de remuneraţii. 

 
3) Comunicare publică – ambiental: 
 
Există un protocol – metodologie între DACIN SARA şi FIHR – TURISM FELIX, în vigoare prin 

DECIZIA ORDA nr. 173/23 aprilie 2007, publicată în M.Of.R. nr. 298/4 mai 2007. Şi în acest caz 
METODOLOGIA trebuia revăzută, prelungită sau renegociată.  

În cursul anului s-au iniţiat contacte cu partenerii menţionat, fără rezultat concret. 
Prin comunicare publică (în ambiental *n.n.) se înţelege difuzarea prin orice mijloace, inclusiv un 

televizor, de emisiuni televizate conţinând filme, într-un spaţiu deschis publicului, unde se poate aduna un 
număr de persoane care depăşeşte componenţa normală a unei familii: baruri de zi, cafenele, pensiuni, 
hoteluri, etc.  

DACIN SARA deţine un total de 42 Contracte – Licenţe. 
 

4) Reproducerea pe suporturi video/CD/DVD/etc. a filmelor:  
 
Protocolul - Metodologia – Tabel tarifar în domeniul „reproducere opere audiovizuale” a fost 

renegociat într-o comisie formată din reprezentanţi DACIN SARA şi reprezentanţii S.C. DAVA DESIGN 
PROMOTION S.R.L., S.C. E-MEDIAONE SOLUTION S.R.L., S.C. TVR MEDIA S.R.L. S-a semnat şi publicat 
în M.Of. al României, Partea I, nr. 88/03 Februarie 2012 prin DECIZIA Directorului General ORDA nr. 4/20 
ianuarie 2012. 

Conform prevederilor Metodologiei anterioare, care a fost în vigoare până la momentul publicării în 
M.Of. a noii Metodologii, DACIN SARA deţinea Contract – Licenţă – Autorizaţie, cadru, cu TVR MEDIA SRL, 
PRO VIDEO, CineMagix, ADCO Ltd., care au produs pe bază de anexe succesive la contract, o serie de 
reproduceri. Aceste contracte, conform prevederilor noii Metodologii vor fi actualizate.  

 
5) Retransmitere prin cablu a filmelor şi a altor opere audiovizuale: 
 
În 2011 se află în aplicare  
METODOLOGIA – TABEL DE REMUNERAŢII stabilite în temeiul termenilor din DECIZIA CIVILĂ Nr. 

263 A, din 16 noiembrie 2010 elaborată de CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA CIVILĂ ŞI PENTRU 
CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ publicată în MOfR PARTEA I, Nr. 861/22.XII 2010, 
astfel cum s-a arătat la începutul raportului. 

 
N.B. Revenim şi cu acest prilej la o exigenţă DACIN SARA mai veche. 
Pentru că în domeniul cablu „drepturile de autor şi conexe” sunt plătite de abonat, cerem public 

transparenţă, ca pe facturile de abonament primite acasă, valoarea drepturilor să fie menţionată în cifre, în 
rubrică separată, ca o componentă a facturării. Există probabil dispoziţii legale în acest sens. Dacă nu, cerem 
în instanţă. Continuăm astfel de demersuri. 

Propunem adoptarea unei HOTĂRÂRI în acest sens.  
 

ACTIVITATEA CURENTĂ – COLECTĂRI – REPARTIZĂRI 2011 
 

Deşi prezenta dare de seamă priveşte anul 2011, rugăm reţineţi că desfăşurătorul de colectări – 
repartizări nu se suprapune pe anul calendaristic curent – 1 ian. – 31 dec. Drepturi cuvenite pentru lunile 
noiembrie – decembrie 2010, au fost încasabile în lunile ianuarie – februarie 2011. Sistemul de colectare şi 
repartizare este reglementat în două sesiuni.  Sesiunea 1: - cuprinde noiembrie – decembrie trecut – ianuarie – 
aprilie curent. Plăţile se fac în iunie. Sesiunea  2: - cuprinde lunile mai – octombrie curent. Plăţile se fac în 
decembrie curent. 

 
Prin STATUT şi REGULI APLICABILE existente în Statut, acum completate în proiectul de modificări 

ce urmează să fie validat  azi în Adunarea Generală, executivul DACIN SARA are ca sarcină primordială 
colectarea drepturile cuvenite autorilor de pe urma utilizării reale a operelor lor, pe domenii de exploatare şi 
să repartizeze sumele celor îndreptăţiţi, după cum urmează:. 
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CAP. I - Gestiune colectivă obligatorie   
 
1) „Retransmisie Cablu” 
 
Colectare 
Din retransmisie - cablu s-a încasat în 2011 suma brută de 17.461.729,52 lei - sumă ce se împarte 

70% autorilor români si 30% autorilor străini.  
Din suma colectată se deduc 15% cheltuieli de administrare (comisionul) DACIN SARA şi 5% fond de 

rezervă, după caz. Restul taxelor şi impozitelor se calculează şi se reţin la momentul plăţii, din sumele 
fiecărui titular de drepturi. 

Mai sunt de încasat sumele blocate la colectorul unic UCMR-ADA, sume aferente difuzărilor din 
perioada 01 NOV. 2009 - 23 MART. 2010. 

 
Repartizare autori români în 2011 
Pentru autorii români, conform regulilor aplicabile DACIN SARA, sumele colectate  
s-au repartizat în două sesiuni, iunie şi decembrie 2011, în mod proporţional per utilizare reală / titluri 

de filme difuzate / autori, în proporţiile cunoscute (60% pentru regie si 40% pentru scenariu). 
La cele două repartiţii, iunie şi decembrie 2011, pentru perioada de difuzare: noiembrie 2010 - 

octombrie 2011, din suma colectată alocată autorilor romani (70%), după scăderea fondului de rezervă s-a 
repartizat un total brut de 8.558.198,69lei. 

Au fost repartizate drepturi de autor pentru 1967 de difuzări - inclusiv reluări. 
Valoarea medie calculată a remuneraţiei pentru un film difuzat – reluat, in perioada de repartizări pe 

2011, a fost de 1.700 lei per titlu de  film. Repetăm: 60% - regie; 40% scenariu; + calcul special per minut de 
grafică de animaţie.  

În momentul efectuării plăţilor se calculează şi se reţin impozitul legal de 16% şi după caz celelalte 
contribuţii – pensie şi şomaj pentru titularii care nu au alte venituri salariale sau de altă natură. 

Sumele repartizate şi neridicate în perioadele de plăţi anunţate sunt contabilizate în conturi analitice 
nominale şi se menţin la dispoziţia titularului trei ani de la notificare. 

Sumele încasate în dec. 2011 pentru difuzările din noiembrie 2011, vor fi repartizate şi plătite în iunie 
2012. 

 
Drepturile cuvenite autorilor europeni asociaţi au fost monitorizate în permanenţă şi comunicate 

partenerilor. În cursul lunii februarie 2011 s-au întocmit listele de difuzări la posturile TV în 2010, a filmelor 
europene din repertoriul asociat sau extins. Listele au fost înaintate spre confirmare partenerilor noştri : VG 
BILD- KUNST, SUISSIMAGE, AIDAA, FILMAUTOR, VEVAM, ALCS, SABAM, SIAE, ZAPA, LITA, SPA. Până 
la această dată nu s-au primit confirmări de apartenenţă a filmelor difuzate in România. S-au primit liste de 
filme româneşti difuzate în ţările partenere de la SIAE şi SGAE. 

 
2) „Remuneraţia compensatorie Copia privată”   
DACIN SARA a încasat remuneraţii în baza protocolului de stabilire a colectorului unic încheiat cu 

UPFR - Uniunea Producătorilor de Fonograme din România. 
Suma brută colectată în 2011 este de 482.478,78 LEI. 
Suma brută repartizată în 2011, după scăderea fondului de rezervă a fost de 389.577.92 lei. 

Repartizarea s-a făcut proporţional cu utilizarea reală a filmelor difuzate la posturile tv. per titlu / autori 
români. 

Această sumă a fost cumulată spre repartiţie cu suma colectată din retransmisia cablu. Repartizarea 
s-a efectuat  pe baza difuzărilor din lista de monitorizare generală, adică 1967 de difuzări, pentru regizori – 
scenarişti – graficieni animaţie. 

 
În cursul anului 2011s-au purtat negocieri îndelungate cu importatorii şi comercianţii de suporturi şi 

aparatură de înregistrare audio-video. S-a încheiat un acord favorabil organismelor de gestiune colectivă, în 
urma negocierilor cu APDETIC obţinându-se atit includerea pe listele de aparate şi suporturi digitale  a hard 
diskurilor externe, DVD, CD-uri, stikuri de memorie  si mai ales anumite categorii de telefoane mobile precum 
si s-au negociat procente mai bune (ex 10% pentru hard diskuri interne, 6,99% pentru CD-uri, DVD-uri, etc) 
care a generat o crestere de peste 50% a remuneratiilor colectate fata de anul anterior, 2010. 

 
 

Cap.II - Gestiune colectivă facultativă 
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1) Televiziune 
 
a) SRTV a trimis trimestrial play liste cu filmele difuzate, dar a plătit doar o mică parte din sumele 

datorate ca drepturi de autor conform Metodologiei în vigoare. 
În această perioadă TVR1, TVR2, TVR3, TVR Cultural, TVR Internaţional, TVR HD, TVR Cluj, TVR 

Iaşi, TVR Tg. Mureş, TVR Timişoara, au raportat 671 difuzări titluri de filme din gestiunea noastră.  
Valoarea colectărilor de la SRTV în 2011 este de 68.583,76 lei şi reprezintă o parte din restanţa din 

anii anteriori (2009+2010).  
Din această sumă, 41.184,68 lei, aferente trimestrelor lll+lV 2009 s-au repartizat in iunie 2011. Restul 

sumei urmează a fie repartizata in iunie 2012, per titlu de film/autori, conform du datele  difuzării. 
 
b) PRO TV. 
După cum bine ştiţi, în 2005 - 2007 PRO TV a achiziţionat de la CNC, prin contracte semnate de 

Director General Adrian Sârbu, un număr de 70 – 75 filme anual, pe care le-a difuzat în cursul anilor pe 
canalul Pro TV, Pro CINEMA şi ProTV Internaţional, fără autorizaţia legală contractuală cu DACIN SARA  În 
anul  2010  a încheiat contracte – licenţe cu firme intermediare.  

 DACIN SARA a iniţiat o acţiune în justiţie încă din 2008. După o serie de termene, instanţa a ordonat 
efectuarea unei expertize la Pro TV. Aceasta  s-a finalizat în 4 martie 2011.Pentru filmele difuzate în intervalul 
2005 - 2009 – în număr de peste 575 titluri. PROTV se declară fără venituri corespunzătoare unei remuneraţii 
echitabile a drepturilor de autor. Astfel, calculul de expertiză a condus la o valoare medie a remuneratiilei de  
293 lei – cca. 66 euro  per film difuzat. Sub preţul minim al pieţii, 150 de euro pentru o difuzare şi o reluare la 
TVRM. Nu s-au luat în calcul reluările, valoarea acestor spaţii de emisie. Această sumă s-a obţinut la data de 
07 iulie 2011, după 5 săptămâni de deliberări, când 

 s-a  pronunţat în şedinţă publică Sentinţa civilă nr. 1319, prin care se obligă pârâta SC PRO TV SA 
la plata sumei de 168.958 lei reprezentând remuneraţie datorată pentru difuzarea publică a operelor 
cinematografice din repertoriul reclamantei DACIN SARA în perioada 2005-2009. (Această sumă a fost 
încasată la începutul anului 2012 şi va fi repartizată în iunie 2012)  Pentru anii 2010 – 2011 urmează să 
deschidem o nouă acţiune în instanţă. 

 
c) ANTENA 1- a difuzat un număr de 68 de filme, in special in partea a doua a anului 2011.   
 
d) NATIONAL TV (6 difuzări) şi N24 (205 difuzări) au difuzat în baza autorizaţiei-licenţă încheiată cu 

DACIN SARA, pentru care s-au plătit 5.226,51lei – National tv, respectiv 1.498,57 lei - N24; această sumă si 
restantele ce urmează să le încasam, se vor repartiza in iunie 2012. Cu acest post TV este obligatorie 
încheierea unui alt Contract pe alte baze de calcul, prevăzute în noul Protocol - Metodologie. 

 
e) B1TV. La sfărşitul anului 2010, B1TV a fost preluat de B1 TV Channel, cu care negociem 

contractul – licenţă – autorizaţie în conformitate cu prevederile Metodologiei în materie în vigoare. În cursul 
anului 2011 B1 TV Channel a continuat difuzarea de filme din repertoriul protejat de DACIN SARA (201 filme) 
dar nu a plătit absolut nimic. 

În ceea ce priveşte B1TV, acesta printr-o adresă oficială din 2009, B1TV, recunoaşte datoria pe care 
o are faţă de DACIN SARA, restanţe 2006-2009, in suma de 42110 euro. 

 
f) KANAL D a încheiat contract–licenţă pentru autorizarea difuzării filmelor pe postul lor de televiziune. 

Au fost difuzate 126 de filme şi a achitat pentru primele filme româneşti difuzate 11.024,84 lei. Din această 
suma 2.324,84 lei au fost repartizaţi în iunie 2011, iar restul de 8.700 lei vor fi repartizaţi în iunie 2012, 
împreuna cu restul sumelor datorate, dacă le vor achita. Cu acest post TV este obligatorie încheierea unui alt 
Contract pe alte baze de calcul, prevăzute în noul Protocol – Metodologie. 

 
Sumele de 86.333,68 lei încasate de la televiziuni in 2011, reprezintă restanţe în proporţite de 90%. 
S-au primit play-liste cu filme difuzate real pe posturile TVR International, TVR Cultural, TVR1, TVR 

2, TVR 3, TVR HD, TVR Cluj, TVR Târgu Mureş, TVR Timişoara, Pro TV, Pro Cinema, PRO TV International, 
Acasa TV, Antena 1, National TV, Kanal D, B1TV, N24+, 10TV şi TV Muscel.  

 
2)  Retribuţii pentru opere cu difuzare nemonitorizabilă 
 
În baza regulilor aplicabile aprobate în AG din 14 martie 2008,  pentru anul 2011 Consiliul Director a 

aprobat acordarea unei remuneraţii unice în valoare de 3.000 lei net, cu repartiţie în luna decembrie 2011, 
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pentru 84 membri activi sau urmaşi, autori din domeniul documentar, animaţie, sub prezumţia de difuzare 
aleatorie a operelor lor. 

Suma bruta repartizată de 242.886,00 lei, cuprinzând impozitarea, a fost plătită din excedentul 
înregistrat  la venituri în anii anteriori. 

 
Cap. III Sume repartizate, neplătite, în străinătate 

 
Din sumele colectate din Cablu, 30% sunt sume repartizate per titlu film strain/tara / difuzare reala. 

Ultima confirmare si repartizare făcuta a fost pentru SIAE - Italia, suma 88.540 euro, şi care a fost transmisă 
la SIAE în decembrie 2008. In fiecare an, in luna martie, se transmit notificări prin mail listele filmelor difuzate 
partenerilor straini cu care avem incheiate contracte de reciprocitate, urmând ca acestia sa ne confirme 
titlurile filmelor difuzate ca facind parte din repertoriile lor. Sumele colectate si repartizate pe fiecare tara/titlu 
film difuzat real/ urmeaza sa fie platite odata cu primirea confirmarilor. 

 
Cap. IV Alţi utilizatori  

 
1. „Cinematografe” 
Drepturi cuvenite regizorilor – scenariştilor - graficienilor de animaţie români din difuzarea filmelor în 

sălile de cinema. 
Situaţia din domeniul de utilizare „cinematografe” a fost expusă mai sus. 
 

 
2. Comunicare publică - „ambiental”  
Au fost arătate mai sus baza legală de colectare, metodologia şi tabelul.  
(Decizia ORDA nr. 173/23 aprilie 2007. Protocol – Metodologie – Tabel, publicate în M.Of.R. nr. 298 / 

4 mai 2007). 
Până la 31 decembrie 2011 s-au colectat 8.820 lei; s-au repartizat în iunie suma de 7.107,53 lei si 

962,00 in decembrie 2011. 
Repartizarea s-a efectuat prin cumulare cu suma din cablu si copie privata conform monitorizării 

generale şi regulilor aplicabile pe baza listelor de difuzari reale/titlu film/autor. 
 

Cap. V „Reproducere” 
 

Au fost reproduse pe suporturi DVD o serie de filme pe bază de contract cu TVR Media, ADCO ltd. şi 
CINEMAGIX, E-MEDIAONE Solution. 

 sume colectate în 2011: 5.202,07lei.   

 repartizarea urmează a se efectua în iunie 2012, per titlu film/autori;  
TVR MEDIA, CINEMAGIX, MEDIA One Solution, ADCO Ltd. Continua sa valorifice filmele romanesti 

prin reproducere pe DVD prin intermediul unor ziare.  
 
Menţionăm faptul că există sume în aşteptare în cont-depozit  la DACIN SARA, deoarece sunt autori 

care nu au putut fi găsiţi nici telefonic, nici prin adresele poştale pentru a-şi încasa drepturile de autor. 
Pentru această categorie, se dau anunţuri prin presa de largă circulaţie naţională, prin intermediul 

uniunilor profesionale, etc. În final, conform reglementărilor în vigoare, drepturile de autor neîncasate, după 
trei ani se vor returna în repartizările anilor de referinţă. 

 
Cap VI „Alte licenţe”  

 
Utilizatori ocazionali 
În 2011 s-au încasat din utilizări ocazionale 7.225,00 lei prin ICR - Stockholm. Suma a fost repartizată 

şi platită autorilor în lunile mai – iunie 2011. 
În repartiţia din iunie 2011 s-a inclus şi suma de 1066,88lei provenind de la Ager Film. Suma a fost 

încasată la sfârşitul anului 2010. 
 
„Contracte de cesiune C.N.C.” 
Separat de utilizările de mai sus, prin contracte de cesionare, C.N.C. a acordat dreptul de utilizare a 

unor filme, aflate şi în repertoriul DACIN SARA, la reproducere pe suporturi digitale şi/sau pentru difuzare la 
diferite posturi TV, unor persoane fizice sau juridice private, în calitate de „intermediari”, conf. Art. 123

4
 din 

Legea nr. 8/1996. Aceste persoane fizice sau juridice au fost avertizate să reglementeze şi să prezinte 
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situaţiile contractuale de cesiune a drepturilor la DACIN SARA, pentru a se evita eventuale ilegalităţi, plăţi 
necuvenite, duble sau triple pentru aceleaşi opere, pentru a nu fi cedate drepturi aparţinând unor terţe 
persoane. Precizăm că de obicei cesionarii sunt regizorii filmelor, care pot dispune cesionarea cu respectarea 
drepturilor de autor. Astfel, regizorul cesionar este obligat să respecte semnăturile de pe generice, poate 
dispune de propriile drepturile de autor dar nu şi de drepturile coautorului sau ale scenaristului, dacă sunt alte 
persoane. 

Deţinem raportări cu condiţiile contractuale de difuzare a unor asemenea filme de la B1 tv. Alte 
raportări sunt incomplete.  

Directorul general executiv DACIN SARA declină public orice responsabilitate juridică în cazuri 
contrare. 

 
Cap. VII BILANŢUL „FINANCIAR - CONTABIL” 

VENITURI – CHELTUIELI 
(anexa 1 - se prezintă detaliat separat anexă la raport) 

 
VENITURI: 876.188,67lei; 
a) Principala sursă de venituri pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale DACIN SARA 

este suma statutară reţinută din repartizări, în proporţie de 95%. „COMISIONUL”- deducere pentru cheltuieli 
administrative. La repartizările de drepturi de autor s-a reţinut un comision de 15% . Excepţie face repartiţia 
din copia privată care a fost comisionată cu 13%) coeficient aprobat în A.G. 2011:  

 
 

b) Mai sunt venituri mici din taxa de ÎNREGISTRARE a lucrărilor în depozitul legal de copyright, 
0,49%: 

4.325,00lei 
 

c) Cotizaţiile încasate reprezintă 0,14% din totalul veniturilor noastre: 
1.260,00Llei 

 
d) Dobânzile bancare reprezintă 2,84%. Acestea se cumulează din contul de venituri şi 

cheltuieli al DACIN SARA: 
24.881,62lei 

 
e) In 2011 s-au înregistrat diferente favorabile de curs valutar, reprezentând 1,47% din venituri: 

12.847,05lei. 
 
CHELTUIELI: 698.527,66lei; 

 salarii, impozite şi taxe, cheltuieli sediu - chirie şi utilităţi, birotică, consumabile, servicii juridice, 
service-ul reţelei de calculatoare, programele soft, etc. 

 Alte cheltuieli: 
o Cotizaţii FERA 2010 = 4.248,50lei 
o Cotizaţii SAA = 4.243,10lei 
o Deplasări străinătate: 5.123,44lei din care 2.381,00lei transportul cu avionul. 

 
În anul 2011, se constată o creştere a veniturilor faţă de cheltuieli, datorată în special majorării 

procentului de colectare a remuneraţiilor din cablu.  
După cum vedeţi, avem un excedent la venituri care v-a compensa deficitul contabil înregistrat în anii 

anteriori. 
177.661,01lei 

 
Raportul Comisiei de Cenzori (anexa 2) 

 
Se dă citire raportului.  
[Se supune la vot.] 

 
Raportul Comisiei Permanente Speciale Privind Accesul la Informaţii (anexă 3) 

 
În decursul anului 2011 nu au fost primite sesizări din partea membrilor DACIN SARA care ar fi 

considerat că li s-a încălcat dreptul de acces la informaţii, conform prevederilor statutare. 
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Se să citire raportului.  
[ Se supune la vot ] 
  

Activităţi publice 
 
DACIN SARA a participat la Adunarea Generală FERA din 22-25 septembrie 2011, care a avut loc în 

Opatija – Croaţia, prilej cu care a adus în discuţie problemele pe care le avem cu AGICOA GENEVA, 
probleme care sunt cunoscute de către colegii noştri din Europa. De asemenea, s-a pus în discuţie 
necesitatea existenţei unui cadru legal în materia utilizării de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale 
prin intermediul reţelelor de calculatoare (internet).  

 
S-a  participat la emisiuni pe teme de cultură cinematografică, la seminarii, simpozioane, organizate 

de diferite instituţii naţionale sau internaţionale pe tema drepturilor de autor. Am exprimat punctul nostru de 
vedere critic la înţelegerea destul de abstractă a proprietăţii intelectuale asupra operelor cinematografice – 
audiovizuale, a interesului limitat în implementarea constituţională a principiului constituţional fundamental de 
„garantare şi protejare a proprietăţii”. Inclusiv a proprietăţii intelectuale. 

 
Modificări la Legea 8/1996  
avem sprijin promis din partea Comisiei de Cultură a Senatului. Legea Nr. 8/1996. 
 
Nici în anul 2011 nu s-a procedat la modificări şi completări a Legii nr. 8/1996, aşa cum s-a cerut prin 

unele intervenţii ale Consiliului Europei, cum am cerut şi noi. Toate acestea demonstrează încă o dată 
pârghiile puternice puse în aplicare de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Posibil să fie şi o 
lipsă de prioritate la ORDA. 

Informăm că avem în program o strategie privind unele modificări. Nu intrăm în amănunte. DACIN 
SARA a propus la Comisia de Cultură a Senatului, un dosar amplu de modificări şi completări la lege, în 
vederea modernizării la zi a unor definiţii, pentru asigurarea optimă a drepturilor noastre de autor. Sperăm ca 
în cursul anului 2012 să se promoveze aceste modificări la lege.   

  
Activitate juridică 

 
DACIN SARA deţine un contract de asistenţă juridică prin convenţie cu „Societatea civilă de avocaţi   

„Ferariu şi Asociaţii”.  
Sunt în curs de executare acţiuni cu posturile de televiziune rău platnice, cum s-a mai menţionat  
( RAPORT ANEXA 4). 
 

 
Personalul  DACIN SARA în 2010 

 
Cu normă întreagă – contracte de muncă 
1. Mircea Mureşan – Director General; 
2. Nicoleta Minculescu – consilier economist, dep. Financiar-Contabil; 
3. Lorena Soculescu - consilier juridic; 
4. Cîrstea Odette - consilier economist, dep. Monitorizare. 
 
Cu norme parţiale – contracte de muncă 
1. Sidonia Manolache – monitorizare programe; 
2. Pascariu Elena – femeie de serviciu (contractul de muncă a fost închis în noiembrie 2011); 
3. Razvan Soculescu – funcţionar administrativ.  

     
            Cu contracte de colabobare: 

1) Creola Condurache – consultant financiar 
2) Magdalena Săvescu  - expert contabil 

 
În ianuarie 2011 s-au acordat unele sporuri de salarii  în medoe cu 20% a valorilor nete. 
. Apreciem că salariile sunt medii, în raport cu normele de activitate, cu sumele colectate şi onorate. 

În decembrie 2011 s-a acordat al 13-lea salariu. 
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În ceea ce priveşte adeverinţele de venit cuprinzând drepturile de autor încasate în anul 2011, 
acestea urmează a fi trimise în timp util, pentru a putea fi completată fişa fiscală 200 care trebuie depusă 
până la data de 25 mai 2012 la Administraţia Financiară de care aparţine fiecare titular de drepturi de autor.  

Se poate depune direct cu număr de înregistrare.  Recomandam şi varianta trimitere prin poştă, 
recomandat, cu confirmare de primire, cu păstrarea unui exemplar acasă. 

 
Putem încheia acest Raport pe 2011 pentru activitatea generală administrativă, pentru rezultatele 

financiare obţinute, în atmosferă de mulţumire moderată, privind rezultatele de colectare şi onorare a 
drepturilor de autor. Dar cu rezerve în perspectiva hotărârilor instanţelor de judecată cu privire la contestarea  
DECIZIEI ORDA  de nominalizare DACIN SARA  colector în domeniul cablu, în alte cauze aflate pe rol. 

 
„Pagina de internet” 

 
PREZENTA DARE DE SEAMĂ RAPPORT  
a fost postată pe site: www.dacinsara.ro spre a fi consultată de oricine doreşte. Membrii DACIN 

SARA se pot adresa administraţiei spre a face propuneri, spre a cere informaţii cu privire la situaţia personală 
sau de interes general. Statutul şi Regulamentele de colectare şi repartiţie a drepturilor sunt publicate 
permanent pe pagina de internet. De asemenea, sunt comunicate toate datele generale privind colectările şi 
repartiţiile de drepturi.  

 
 
 
Redactare     Mircea Mureşan    Director General           

http://www.dacinsara.ro/

