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DACIN SARA  2013 

 

 

 

DARE DE SEAMĂ - RAPORT 
DE ACTIVITATE A CONSILIULUI DIRECTOR 

PE ANUL 2012 

Prezentare în Adunarea Generală din 22 martie 2013, de către  

Preşedinte Dan Pita - Director general Mircea Mureşan 

 

 

CONSILIUL DIRECTOR,  
ales în Adunarea Generală din 25 martie 2011, cu completări  în Adunarea 

Generală din 23 martie 2012  în componenţa: 

 Dan Piţa - preşedinte, Radu F. Alexandru - vicepreşedinte, Nicolae Cabel - 

secretar, Victor Antonescu, Elisabeta Bostan, Nicolae Corjos, Sorin Chisovski, 

Nicolae Mărgineanu, Geo Saizescu. 

 

Consiliul Director, conform uzanţelor, a reconfirmat pe Mircea Mureşan în 

funcţia de Director General cu funcţii executive. 

 

Consiliul Director s-a întrunit, de regulă, în ultima zi de joi a fiecărei luni, sau 

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: dosar 

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,  Nicolae Mărgineanu, 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 şi în cea din 2012 au fost propuse o serie de 

modificări la Statut. Conform dispoziţiilor legii nr. 8/1996, proiectele de modificări au 

fost înaintate spre avizare la ORDA.  Relaţiile cu funcţionari, chiar cu direcţia ORDA 

au fost deficitare. S-au primit repetate avize negative, considerate de C.D. în 
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majoritatea lor, formale, nejustificate. După schimbarea direcţiei ORDA, în luna iunie 

2012, diligenţele de avizare a Statutului au continuat. Tergiversările au durat până la 

data de 19 martie 2013 când s-a primit avizul.  

 

Statutul în forma completată şi modificată a fost postat pe site. Prin scrisorile 

trimise dumneavoastră, aţi fost solicitaţi să luaţi la cunoştinţă noua formă, fie pe 

internet, fie la birou, prin programare.   

 

STATUT DACIN SARA se supune spre validarea prezentei Adunări Generale.  

           Cine este pentru validare?..............Împotrivă?......Abţineri?........... 

   

Adunarea Generală hotărăşte validarea STATUTULUI DACIN SARA cu data 

de azi  22 martie 2013, în unanimitate…. cu majoritate ….  de voturi. 

 

Consiliul Director a avut în vedere în permanenţă aplicarea hotărârilor 

Adunărilor Generale anterioare 

 

COMISIA DE CENZORI  aleasă în AG. din 23 martie 2012 

În componenţă: Alecu Croitoru, Şerban Marinescu, Sandu Ştefan  

Comisia a avut în vedere verificarea situaţiei financiar contabile a 

administraţiei DACIN SARA.   

 Prezintă RAPORT,  Contrasemnat de Expert contabil. Anexa  

 

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 2012 nu s-au primit apeluri la această comisie 

Se va prezenta RAPORT – Anexa. 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 

[ 1 ] Ca remarcă generală, s-ar putea spune că în 2012, activitatea principală 

a DACIN SARA, ca O.G.C a drepturilor de autor patrimoniale, ale creatorilor de 

opere cinematografice şi de alte opere audiovizuale, anume activitatea de colectări şi 

repartiţii,   s-a desfăşurat sub auspicii mai favorabile decât în anii precedenţi. Ne-am 

aflat sub incidenţa DECIZIEI  CIVILE Nr. 263/2010 A. care a desfiinţat „colectorul 

unic” UCMR ADA.  
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Ca şi în 2011, în  2012 DACIN SARA a funcţionat  (…)„drept colector al 

remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere audiovizuale pentru retransmiterea prin 

cablu a acestor opere (...). în cuantum de 1,50 % din veniturile operatorilor de cablu 

pentru „autori de opere audiovizuale” 

 

Astfel, atât colectările, cât şi repartiţiile, pentru opere real difuzate de posturi de 

televiziune, preluate în retransmisie cablu, au fost superioare anilor precedenţi.  

Notăm aici că în sesiunea întâi de monitorizare a difuzărilor (nov.2011 – aprilie 

2012)  s-au înregistrat 1.213 difuzări de opere de ficţiune, din repertoriul propriu iar în 

sesiunea II-a (mai – octombrie 2012) s-au înregistrat 1.042 difuzări. Datele pentru 

lunile noiembrie – decembrie 2012 au parvenit în cursul primelor luni din 2013. 

Media pe 12 luni de monitorizare, fiind de 188 filme pe luna,  din totalul de 2.255 

difuzări din repertoriul de filme artistice, în majoritate realizate înainte 1997, s-ar 

aprecia ca bună.  

 

RAPORT FINANCIAR 

 

Încasări  pe surse 

-lei-   

Nr. surse 
Nr. 

utilizatori 
Domeniul de utilizare al operelor audiovizuale 

Suma 

incasata 

1 6 Radiodifuzare  ( remuneraţii curente şi restanţe) 439.573,57 

2 2 Ocazionale  ( curente şi restanţe) 12.443,53 

3 1 Cinematografie 47,00 

4 1 Reproducere pe CD/DVD 2.243,66 

5 156 Retransmisie prin cablu – Romania.  Curente - restanţe 19.865.935,19 

6 - Copia privata   - colector unic UPFR -  341.688,03 

7 6 Ambiental 11.520,00 

8 2 Retransmisie prin cablu - o.g.c.-uri din străinătate 63.909,22 

    TOTAL ÎNCASAT 20.737.360,20 

 

 

 

Repartiţii pe surse utilizatori 

 

Repartitie Sursa Sume 

repartizate 

autorilor romani 

Sume 

repartizate 

autorilor straini 

Total 

repartizat 

 

Februarie 2012 

  restanţe 

Retransmisia prin 

cablu 

2.268.778,99 972.333,86 3.241.112,85 

Total februarie 

2012 

 2.268.778,99 972.333,86 3.241.112,85 
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Iunie 2012 

Curente - restanţe 

Retransmisia prin 

cablu 

5.513.552,29 2.362.950,98 7.876.503,27 

 Copia privata 405.630,13  405.630,13 

 Ocazionale - BBC 23.524,10  23.524,10 

 Radiodifuzare 10.764,81  10.764,81 

 Reproducere DVD 1.488,79  1.488,79 

Total iunie 2012  5.954.960,12  8.317.911,10 

     

Decembrie 2012 

Curente  Restanţe 

Retransmisia prin 

cablu 

6.844.190,28 2.933.224,41 9.777.414,69 

 Copia privata 102.117,91  102.117,91 

 Ambiental 8.775,00  8.775,00 

 Reproducere DVD 754,87  754,87 

 Ocazionale 12.171,65  12.171,65 

 Radiodifuzare 385.158,55  385.158,55 

Total decembrie 

2012 

 7.353.168,26  10.286.392,67 

     

Total repartizat 

2012 

 15.576.907,37 6.268.509,25 21.845.416,62 

 

Fişele detaliate ale colectărilor şi repartizărilor drepturi patrimoniale către 

titulari se anexează la prezentul Raport. 

 

Îndemnul Consiliului Director, către creatorii de filme, către urmaşi şi 

colaboratori, este să continue efortul de promovare a filmului românesc. Dar, 

„atenţie”, la posturile de televiziune, cu emisie de pe teritoriul României, inclusiv la 

cele din provincie. Dispoziţii din legea română, obligă numai aceste posturi, la 

onorarea remuneraţiilor „drepturi patrimoniale de autor”.  

 [Postul HBO, este poate atrăgător. Dar emite cu regim special, nu plăteşte 

drepturi de autor pentru filmele din producţia naţională. Sunt producători care se 

mulţumesc cu remuneraţia de cesiune, a difuzării unui film, în detrimentul drepturilor 

autorilor. În plus, fiind difuzat pe abonament separat, nu are difuzare generală]  

 

Îndemnul de promovare a filmelor la posturi de televiziune cu emisie de pe 

teritoriul României, este adresat subliniat, către creatorii din perioada ulterioară 

legislaţiei din 1997.  
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„Auspiciile favorabile”, enunţate mai sus, trebuie observate, totuşi, cu optimism 

moderat. 

 

                 DACIN SARA  în pragul majoratului…  

 

…Anul 17 de activitate. Aceşti ani i-am petrecut, cu majoritatea dintre 

dumneavoastră, împreună. Şi cu cei care ne-au părăsit. Dumnezeu să-i 

odihnească în eternitate! 

 Aş vrea să rememorez acum câteva evenimente. Nu ştiu dacă o să mai 

am o  astfel de ocazie. Pe scurt. Multe se cunosc, dar doresc să rămână 

scrise într-un document. După apariţia Legii nr. 8/14 martie/ M.Of.R. nr. 

60/ 26 martie, după o vară de controverse cu UCIN, în octombrie 1996 

peste o sută de membrii fondatori, au denumit organizaţia „DACIN”, au 

votat Statutul, au ales prima conducere: Mircea Mureşan, preşedinte, Ioan 

Grigorescu, vicepreşedinte, Vasilica Istrate, secretar.  Preşedintele avea şi 

funcţii executive. Imediat după această dată, a intervenit unificarea cu 

organizaţia similară SARA. În conducere au fost cooptaţi Andrei Blaier şi 

Dan Piţa, copreşedinte. 

Pentru DACIN SARA, din toţi aceşti 17 ani de existenţă, prea puţini au 

fost liniştiţi. Legea nr. 8/1996, în prima perioadă după apariţie,  nu era 

respectată de nimeni. Cel puţin în ceea ce priveşte cinematografia. Abia în 

1998 au apărut un prim contribuabil, un japonez, de la Panasonic. Luase la 

cunoştinţă că trebuie să plătească „copia privată”. Pe atunci, casete VHS… 

Au fost primii bani. Am reuşit să plătim telefonul. Salariaţi nu aveam. 

Formam echipă cu Vasilica Istrate. Sediul era oferit de UCIN, într-o 

cameră fără ferestre. Televiziunile refuzau contactele. Operatorii de cablu, 

ASTRAL Cluj, convocaţi la ORDA, în formă incipientă,  la o întâlnire cu 

reprezentanţi DACIN SARA – Andrei Blaier, Dan Piţa, Elisabeta Bostan, 

Mircea Mureşan, au întrebat, prin jurist: „cine sunteţi dumneavoastră, să 

ne cereţi nouă bani?”… ORDA ne-a luat apărarea. A mai colaborat cu noi 

amiabil,  scurt timp. A intermediat legături de consultanţă cu reprezentanţi 

PHARE. În anul 2000  s-a acordat  un sprijin financiar. A fost angajat un 

prim funcţionar. (Nicoleta Minculescu) Am închiriat o cameră la C.N.C. , 

echipată cu mobilă reformată. Am achiziţionat un prim calculator. Prin 

consilierii PHARE, s-au stabilit contacte cu organizaţii internaţionale – 

AIDAA  (Asociaţia Internaţională a Drepturilor de Autor din Audiovizual), 

ulterior cu FERA (Federaţia Europeană a Realizatorilor de Audiovizual),  

şi cu AGICOA GENEVA (Asociaţia de Gestiune Internaţională Colectivă a 

Operelor Audiovizuale) S-au încheiat prime  acorduri cu aceste organizaţii. 

Am avut   noroc de parteneri gentlemeni. În aceste împrejurări, A.C.C. 

Asociaţia de Comunicaţii prin Cablu a acceptat încheierea unui protocol, 

cu tabel de remuneraţii, 3% din valoarea abonamentelor, pentru 
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retransmiterea operelor audiovizuale din repertoriul DACIN SARA, filme 

româneşti realizate de stat, până în 1997,  şi filme internaţionale, din 

repertoriul AGICOA GENEVA. Trebuie să reamintim că în anii ’90 – 

începutul anilor 2000, filmele noastre anterioare erau mai degrabă 

sabotate, fiind considerate comuniste…Astfel,  am considerat coeficientul 

3%  convenit cu Geneva, rezonabil.  

Din colectări, procentul major îl primea AGICOA GENEVA. Dar 

DACIN SARA, încasa o treime, drepturi ale regizorilor, scenariştilor, 

graficienilor de animaţie, români,  inclusiv cheltuieli administrative, 8% din 

totalul sumelor colectate.  A fost un contract avantajos pentru noi… 

 DACIN SARA a reuşit să onoreze drepturi de autor, primele decente.   

 

Decenţa noastră avea să stârnească  invidia, lăcomia…indecenţa 

altora.  Unii, foşti colegi, colaboratori la realizarea filmelor noastre.  

 

După modificarea Legii cinematografiei, în 1997, introducerea 

producţiei private, bazată pe credit C.N.C., în 1999 s-a înfiinţat UPFAR – 

(Uniunea Producătorilor de Filme şi Audiovizual din România). Iniţial 

printr-o listă fictivă, cuprinzând nume de foşti directori de producţie şi şefi 

de producţie, de la Buftea.  Fictivă, pentru că nu erau producători. Şi falsă. 

Pentru că semnăturile contrafăcute aparţineau unei singure persoane, fost 

funcţionar pe la DRCDF…Nu s-au luat măsuri penale. Mai mult s-a luat în 

derâdere.  Ulterior, lista s-a modificat, cu nume de producători în 

perspectivă. S-a considerat necesară astfel de uniune, O.G.C, care să 

valorifice drepturile conexe ale producătorilor.  

S-a schimbat conducerea la ORDA prin fel de fel de manevre. S-a 

modificat viziunea şi scopul principial de apărare a drepturilor de autor şi a  

drepturilor conexe dreptului de autor. Devenea pe zi ce trece, o instituţie în 

sine…Cu puteri administrative din ce în ce mai sporite, cu peste 100 de 

funcţionari publici, cu misiunea de subordonare a organizaţiilor de gestiune 

colectivă ale autorilor de opere literare şi artistice, ale artiştilor şi 

producătorilor…Cu toate că aceste organizaţii, sunt persoane juridice de 

drept privat, că drepturile de autor sunt proprietate privată, garantată de 

Constituţie. 

S-a schimbat şi conducerea la AGICOA GENEVA, prin manevre de 

interese,  străine nouă. Gentlemenii au dispărut. Domnii Egli şi Cattaneo… 

 

Din interese politice, şi de afaceri, domeniile de creaţie, prin reflex, 

domeniul gestiunii colective a drepturilor de autor şi conexe, au  devenit 

câmp de manipulaţii obscure, de lucrături pe la spate, de lovituri sub 

centură.    S-a exploatat situaţia.  Operatorii de cablu, în special, au 

denunţat remuneraţiile de   4.2% din veniturile lor brute. În complicitate 
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vădită cu Comisia de cultură a Camerei Deputaţilor, condusă de Mihai 

Mălaimare, desigur şi cu ORDA, au reuşit să schimbe Legea nr. 8/1996 – 

„privind dreptul de autor şi drepturile conexe”,   prin Legea 285/ iunie 

2004, prin care se impune un maxim de 1.5% drepturi cuvenite autorilor de 

opere audiovizuale, cineaşti şi compozitori, la  care se mai adaugă scriitorii 

şi artiştii plastici, cu procente nesemnificative.  

 

Imagine a manipulărilor. Legea 285 - adoptată în plenul 

Parlamentului la 23 iunie 2004,  a fost promulgată de Preşedintele 

României cu o zi înainte, pe 22 iunie 2004.  

 

În baza procentului maximal impus, s-a elaborat rapid şi o nouă 

metodologie. Dar „ceva” nu convenea. Existau dispoziţii anterioare în 

lege: „Metodologia este valabilă trei ani, cu excepţia cazului când se 

schimbă legea.” 
                                   

DACIN SARA, prin intermediul FERA, sub semnătura doamnei 

Preşedintă Liv Ullmann, a sesizat la Comisiile Europene, ilegalitatea 

înscrierii într-un text de lege, cifre fixate maximal: abatere de la principiul 

de drept al negocierilor.  
Comisiile Europene, Comisarul Olly Rehn, iau act:  consideră  

Modificările contraveniente cu Directivele în vigoare. Guvernul României 

ia notă. Intervine OUG nr.123/ sept.2005, se abrogă legea 285, corectează 

unele ilegalităţi. OUG este transformată în Legea nr. 329/iulie 2006.  

 Procentele maximale au fost eliminate. 

 

[ urmează lucrătura ]                                                

 Foarte multe sechele strâmbe au rămas. Acum mă rezum să 

rememorez „lucrătura” cuiva… „Nu spun cine, persoană însemnată”…( 

plural)   Din textul Legii modificate, publicat în Monitorul Oficial, s-a 

„omis” o frază: „cu excepţia cazului când se schimbă legea”… 

Astfel, consecinţele coeficientului de 1,5 % se vor prelungii trei ani, 

până în 2009.  

În aceste circumstanţe, între DACIN SARA şi UCMR ADA a intervenit 

o înţelegere de împărţire a coeficientului de 1,5% - astfel: DACIN SARA = 

0,75% ; UCMR ADA = 0,70%; CopyRo = 0,4%; VisArta = 0,1% 

 

Dar, chiar aşa minimalizate, remuneraţiile au devenit imediat ţinta 

unor atacuri la baionetă. 

Compozitorii, autori de muzică special creată pentru filme, au reuşit 

să se protejeze.  Prin lege sunt consideraţi „excepţii”. 
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Singura organizaţie vulnerabilă a rămas DACIN SARA.  

 

 Primii care ne-au sărit la gât, au fost cei de la UPFAR. Prin 

„executivul” Ioan Ionel, au încheiat, cu AGICOA GENEVA, un contract.  

Pe ascunselea. Contractul cu DACIN SARA era în vigoare. UPFAR şi-a 

adăugat în coadă ARGOA – (Asociaţia Română de Gestiune a Operelor 

Audiovizuale) Sintagmă confuză. Dar ORDA a înghiţit operaţiunea.   

 UPFAR ARGOA atacă DACIN SARA în Arbitraje consecutive.  Cere 

împărţirea coeficientului de 0,75% repartizat la DACIN SARA – 

remuneraţii, drepturi de autor, cuvenite regizorilor, scenariştilor, 

graficienilor de animaţie, pentru difuzarea reală a filmelor lor retransmise 

prin cablu. Astfel: „din 0,75% - DACIN SARA primeşte 0,3%... UPFAR 

ARGOA primeşte 0,72% ; 

 

DACIN SARA contestă „arbitrajele”. ORDA  le aprobă.  

 

Ultimul Arbitraj se desfăşoară în condiţii de subiectivism suspect. 

UPFAR ARGOA invocă parteneriatul cu AGICOA GENEVA, repertorii 

gigantice, „prezumţia de cesiune prin contracte a drepturilor autorilor 

către producători, în SUA”. Iniţiem tentative de înţelegeri amiabile. Dinu 

Tănase nu se prezintă. Pretindea că DACIN SARA, nici nu există.  Nu are 

Repertoriu.  Operele înscrise sunt  aproape egale cu zero,  etc. etc. 

Indecenţa împinsă la limite.  

…  
În final: Rezultatul pertractărilor s-a consemnat în Hotărârea Arbitrală  din 20 iunie 

2006 (publicată în Monitorul Oficial nr. 594/10 iulie 2006, prin decizia ORDA nr. 195) 
astfel:  Pentru etapa mai – septembrie 2005 UPFAR = 40%; DACIN SARA = 10%. Pentru 
perioada ulterioară, UPFAR = 35%; DACIN SARA = 15%.  
  
 Situaţia matematică a repartizării drepturilor de autor la un film difuzatTV, 
retransmis prin cablu, remuneraţii cuvenite   
                                  DIN  100 LEI   

regizor + scenarist + animaţie  = 15 lei 
compozitor film                         =  45 lei 
producător                                =  35 lei 
op. scrise, plastice                   =   5 lei 

 
Tactic,   AGICOA GENEVA a teleghidat două ţepe,  direcţia România. 
UNA –  Jecmănirea cineaştilor români, regizori, scenarişti, graficieni... 
A DOUA –  Jecmănirea  propriilor „aliaţi”  UPFAR ARGOA. În Contractul 

semnat de D, Tănase, Ioan Ionel, era prevăzută clauza  ca sumele smulse de la 
DACIN SARA (35%) să fie virate de către „colector unic”  UCMR-ADA , direct în 
cont bancar AGICOA GENEVA., fără a fi administrate în nici un fel de UPFAR. .  
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ORDA a fost informată despre cele de mai sus. La conducere se exprima 
uimirea dar nu s-au luat nici un fel de măsuri. 

 Se urmărea cumva, ceva, în perspectivă?... DA! 
 
     „A treia ţeapă”.   Contra cui?  În ce perspectivă strategică?  
              CONTRA DACIN SARA 
 
    Înfiinţarea  „O.G.C. AGICOA ROMANIA.” 
 

ORDA – OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 
DECIZIE 

privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă  
AGICOA ROMÂNIA 

Art. 1. -  Se avizează  constituirea  şi funcţionarea ca organism de gestiune 

colectivă  a drepturilor conexe ale producătorilor de opere audiovizuale şi a 
drepturilor deţinute de aceştia în temeiul contractelor de cesiune a Asociaţiei 
AGICOA ROMANIA  (…)  

 [semnează]    
 p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor    
                                                   Eugen Vasiliu  
Bucureşti, 14 iulie 2008                 Mon. Of. României, nr.539. 17 iulie 2008   
                         / promptitudine de 2 zile / 

 
N.B.  AGICOA ROMANIA  - Administrator General -  Liviu Vasiliu [fiul lui Eugen] 

 

Citate din Statut, postate pe site: „AGICOA ROMANIA a fost fondată  

de către AGICOA  (…) cu sediul în Elveţia, persoană juridică de drept 

elveţian, împreună cu două p.j. române  (…)  

 

DACIN SARA a contestat constituirea. A invocat  excepţia de ne 

legalitate a Deciziei ORDA, prin încălcarea mai multor articole din Legea 

nr.8/1996 – Art.124; ( … constituire prin liberă asociere…) Art.125.- (2); 

Art. 129 (3) Acest articol nu conferă drept de vot AGICOA Elveţia, cu 

mandat indirect. 

În drept,  AGICOA ROMÂNIA s-a înscris ca Asociaţie doar cu 2 ( doi ) 

membri. Minimum necesar fiind 3 (trei) 

 

ORDA nu a luat în considerare contestaţia DACIN SARA.  

Să vedem de ce? 

 

La finele anului 2008, sorocul vechii metodologii fraudate s-a împlinit.  

Toate O.G.C, - urile, inclusiv DACIN SARA, au întreprins măsuri de 

negocieri cu operatorii de cablu, pentru stabilirea unei noi METODOLOGII 

AGICOA ROMANIA nu a fost nominalizată parte la negocieri. 

Au urmat „arbitraje, tergiversări”. În sfârşit se publică: 
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HOTARÂREA ARBITRALĂ 
din 9 martie 2009 

având ca obiect forma finală  a Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor 
cuvenite titularilor de drepturi de autor şi a titularilor de drepturi conexe pentru 

retransmiterea prin cablu 
Publicată de către ORDA prin DECIZIE nr. 44 din 26/03/2009 în Monitorul Oficial , 

Partea I, nr. 227 din 07/04/2009 
 TABELUL se prezintă astfel: 
 
DREPTURI DE AUTOR 
 - Autori de opere muzicale          2,05% 
        - Autori de opere audiovizuale                   2,20%  
         - Autori de opere scrise                              0,20% 
          - Autori de opere arte vizuale                    0,05% 
DREPTURI CONEXE 
          - Artişti, prestaţii fixate pe fonograme        0,25% 
          - Artişti, prestaţii în audio vizual                  0,50% 
          - producători de fonograme                        0,25% 
           - producători de video grame                    0,50%   
      total  drepturi de autor şi drepturi conexe      6,00 % 
 

A.C.C. Asociaţia de Comunicaţii prin Cablu atacă H.A. în instanţă.  

Vor urma pelerinaje prin tribunale, până în decembrie 2010, când 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE 

PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ a emis DECIZIA CIVILĂ Nr. 

263 A, în vigoare, prin publicarea 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.  

Se Decide, irevocabil Procentul de 1.40% acordat Autorilor de opere 

audiovizuale. DACIN SARA l-a considerat rezonabil. Aplicarea a început la 

1 ian. 2011 

 
Numai că în „INTERVAL DE CONVERSAŢIE”  

anterior  - MARTIE 2009 – DEC. 2010… 
 

[A] Consiliul Director DACIN SARA, printr-un gest de amiabilitate, 

pentru a mai liniştii contrele, încheie la 9 septembrie 2009 un PROTOCOL 

cu UPFAR ARGOA, prin care se acordă un coeficient de 15% din 

„remuneraţiile  autorilor”, sub prezumţia cesiunii drepturilor de autor către 

producători, pe bază  de contracte. „Colector unic”, UCMR ADA, aplică 

eronat plăţile, retroactiv, începând cu luna  martie 2009… Sumele încasate 

de UPFAR ARGOA nu au fost niciodată justificate, prin prezentare de 

contracte, ca fiind cuvenite…  

[B]  „Colector unic”, pe poante, începând cu data de 1 octombrie 2009, 

blochează drepturile cuvenite autorilor din DACIN SARA.  

- MOTIVE ANTOLOGICE - inspirate din CARAGIALE…… 
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 „SE AUDE”…„SE VORBEŞTE”… Precum că AGICOA ROMANIA  

va ataca în ARBITRAJ  procentul „Autori de opere audiovizuale”, 2,20%, 

atribuit prin Hotărârea Arbitrală din martie 2009… „?  Şi dacă câştigă?.. ? Şi  

dacă cere bani retroactiv?”…se întreabă „colectorul unic”. Cei care vorbeau, 

ştiau ei ceva. Mai mult, au şoptit la urechea fină a  cuiva de pe la „UCMR 

ADA”…  

[C ] AGICOA ROMANIA  „The Rights People”, prin Administrator 

General, Liviu Vasiliu, depune la ORDA, la data de 02. 12. 2009 CERERE 

DE ARBITRAJ, în contradictoriu cu DACIN SARA (…) în sensul 

împărţirii în cotă de 95% în favoarea AGICOA ROMANIA şi de 5% în 

favoarea DACIN SARA.  … a DREPTURI DE AUTOR – Autori de opere 

audiovizuale 2.20% … 

DACIN SARA cere la ORDA, respingerea Arbitrajului, pe motive: 
 - AGICOA ROM.  [prin DECIZIA ORDA] este O.G.C. a drepturilor 

conexe ale producătorilor de opere audiovizuale  

 şi a drepturilor deţinute de aceştia în temeiul contractelor de 
cesiune. 

 Nu au fost demonstrate niciodată astfel de contracte 

 Prezintă repertoriile de la Geneva, nu şi cele din România. 

 Nu prezintă utilizarea reală a operelor.  (…)    etc.etc 
 

ORDA  respinge contestaţia şi argumentele DACIN SARA.  

ORDA aprobă Arbitrajul.  Desfăşurare în mai multe etape. 

Argumentaţia AGIC. ROM. rămâne în  istoria delirului. 

 „The Rights People” 

 S-a implicat parte şi UPFAR ARGOA contra DACIN SARA, cerând 

aplicarea termenilor PROTOCOLULUI din 9 sept. 2009. 

 

Hotărâre de Arbitraj - 25 februarie 2010, (M.Of.R – 183/23 martie 2010) 

S-a decis împărţirea  coeficientului de 2,20% astfel:  

   56% - AGICOA Romania ( faţă de 95% cât au cerut) şi 44% DACIN SARA.    

Intervenţia şi cererea UPFAR ARGOA au fost respinse 

 Părţile, inclusiv UPFAR ARGOA au contestat în instanţă hotărârea 

arbitrală. Ne aflăm şi acum prin tribunale, cu pretenţii absurde faţă de noi. 

 Colectorul unic UCMR ADA a început repartiţia colectărilor către 

DACIN SARA şi AGICOA  în aceste proporţii.  

 

 Acestea au durat până pe data de 16 noiembrie 2010, când CURTEA 

DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE 

PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ  elaborează DECIZIA 

CIVILĂ Nr. 263 A, - M.Of.R. PI/ Nr.861/22.XII.2010, prin care se 

modifică datele  Hotărârii Arbitrale din 9 martie 2009 şi se stabileşte o nouă 
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Metodologie  şi un nou TABEL de remuneraţii lunare în domeniul 

retransmitere prin cablu.  

Tot odată, DECIZIA desfiinţează „colectorul unic” ( am scăpat de  

„big brother” - UCMR ADA)       

 În TABEL, la rubrica „Autori de opere audiovizuale” se 

repartizează un cuantum de 1,50%. 

   La data de 23 decembrie 2010 – DECIZIA ORDA nr. 335, publicată 

în M.Of.R. Partea I. Nr. 3 / 3 ianuarie 2011, desemnează O.G.C. DACIN 

SARA  (…) „drept colector al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere 

audiovizuale pentru retransmiterea prin cablu a acestor opere. (...) 

 

[NB. AGICOA ROMANIA nu figurează „COLECTOR”. Încearcă din 

nou, ciupeli, partajări din cotele DACIN SARA – drepturi de autor -  şi 

UPFAR ARGOA – drepturi conexe producători] 

 

Întrăm în dramaturgia anului 2012 – Uvertura. Lovitură de teatru! 

 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA 8 CONTENCIOS 

ADMINISTRATIV ŞI FISCAL:  Sentinţa civilă nr. 5,215/ 20 sept. 2011 –  

Hotărăşte , (…) ne legalitatea Deciziei Directorului general ORDA, 

nr. 133/ 14 – 17 iulie 2008 (…) privind constituirea O.G.C. AGICOA 

ROMANIA. [Decizia de constituire,  mai sus].  

Sentinţa civilă nr. 5,215/ 20 sept. 2011 a rămas definitivă şi 

irevocabilă prin DECIZIA  dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din 

data de 15 martie 2012.  

ORDA ia „act oficial”, la data de… 5 aprilie 2012 – M.Of.R. 19 

aprilie 2012 …  şi DECIDE (…)  

„încetarea activităţii AGICOA ROMANIA ca 

Organism de Gestiune Colectivă (…) 
 

Fosta AGICOA ROMANIA – nu se sinchiseşte. Depune prin executor 

judecătoresc (Dumitrache & Dumitrache) ÎNFIINŢARE DE POPRIRE  pe 

CONTURI BANCARE DACIN SARA, la data de 25 aprilie 2012 – 

înregistrate la BCR, la … 2 mai 2012. 
                          

 Rugăm observaţi : consecutio temporum.   

                         Cu toate retroactivităţile demonstrate, se blochează la Executor 

Judecătoresc suma de  lei 3 milioane jumătate, bani proprietate privată a 

autorilor de opere cinematografice.  

    La Judecătoria Sectorului 3, în mai multe pronunţări, admite cererea 

DACIN SARA, prin avocaţi,– de „suspendare a executării silite” (…) Fosta 
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AGICOA ROMANIA găseşte alte chichiţe, amânări, invocări de alte 

procese, etc.  Nici până azi, 22 martie 2013, banii nu au fost recuperaţi.  

     Cam aşa ar arăta, în tuşe estompate, tabloul furtunilor prin care a 

trecut, vremuri de 17 ani.  Şi mai are de navigat în perspectivă, în apropierea 

aniversării majoratului.  

 

                          ANEXA 

  UCMR ADA în calitate de colector unic mai reţine  şi azi sume 

blocate, aferente difuzărilor din perioada 01 NOV. 2009 - 23 MART. 2010  

membrilor DACIN SARA 

Suntem în 2013 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. 

 

CONTROL ORDA 

 

La data de 03.12.2012 ORDA comunică la DACIN SARA, notificare  

înregistrată nr. IES.RGII 11112/03.11.2012 – înreg. DACIN SARA Nr. IEm/IF 

1374/03.12.2012 efectuarea „controlul general (…) privind activitatea DACIN SARA 

pe anul 2011,  în perioada 17.12.2012-10.01.2013.  

 

Între 18.12.2012 – 10.01.2013, în urma controlului pe domenii de activitate  

s-au încheiat 3 (trei) procese verbale parţiale, fiecare primind numere de înregistrare 

ORDA şi DACIN SARA. Din partea ORDA au fost delegaţi în echipa de control 

Maria Motrescu consilier superior în cadrul D.R.G.C. – O.R.D.A. şi Cătălin Stoicescu 

expert superior în cadrul D.R.G.C. – O.R.D.A. La control au răspuns din partea  

DACIN SARA – Mircea Mureşian, director general şi Lorena Soculescu, consilier 

juridic. PROCESUL VERBAL FINAL nu a fost încă redactat. În data de 15.03.2013, 

Dl. Cătălin Stoicescu a declarat verbal faptul că din cauza volumului foarte mare de 

lucru şi a lipsei de personal nu a redactat încă procesul verbal final, dar că speră să îl 

finalizeze şi transmită până la data AG DACIN SARA. 

  

În perioada sus-menţionată au vost atinse următoarele obiective: 

* 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 
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* 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 

 

MEMBRI ROMÂNI 

 

Total: 236 autori titulari  de drepturi   şi beneficiari  moştenitori, după caz.  

Dintre aceştia: 

Nerezidenţi – cu cetăţenie dublă; cetăţenie străină, autori sau moştenitori = 19 

 

În cursul anului 2012 au fost depuse 25 cereri de înscriere în DACIN SARA, 

Consiliul Director a avizat 24 dintre acestea, a respins 1 din lipsă de repertoriu. 

Cererile vor fi supuse spre aprobare prezentei A.G. (Anexa lista)  

 

Clasificarea autorilor 

 FILME DE FICŢIUNE - REPERTORII REAL DIFUZABILE  

Total: 154 autori de opere audiovizuale – cinematografice:  

Regizori, regizori-scenarişti; din care  Activi =130; Urmaşi=24. 

 

 

 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: 37 autori de opere audiovizuale de animaţie 

Regizori, scenarişti, graficieni de animaţie, din care Activi = 23, Urmaşi = 14 

 

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. 
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Alte clasificări  

REPERTORII, în curs de clarificare - completare = 28   
 

 

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 39 organizaţii 

ale regizorilor - scenariştilor din 31 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 Alan Parker ales în AG din 8-10 iunie 2012. 

 

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. 

 

 

RELAŢIA CU UTILIZATORII 

 

Situaţia la zi este următoarea: 

 

 Televiziuni: 

 

Radiodifuzarea filmelor şi a altor opere audiovizuale. 

În cursul anului 2012, 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 
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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.  

 

În martie 2012 DACIN SARA a semnat „protocol” cu utilizatorii (ARCA, 

SRTV, PROTV SA, ANTENA TV GROUP SA şi SBS BROADCASTING MEDIA 

SRL), un fel de anexă la METODOLOGIA propusă formal de ORDA. Urmare a 

faptului că negocierile VISARTA şi CopyRo cu utilizatorii nu s-au fructificat prin 

încheierea unui Protocol, ba chiar VIRSARTA şi CopyRo au chemat utilizatorii în 

arbitraj, iar ulterior finalizării arbitrajului toate părţile au apelat arbitrajul în instanţă, 

abia în octombrie 2012, după o vară de amănări şi tergiversări, PROTOCOL având 

drept obiect METODOLOGIAprivind remuneraţia datorată de organismele de 

televiziune titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a unor 

opere cinematografice şi alte opere audiovizuale din repertoriului organismelor de 

gestiune colectivă a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

723/24.10.2012 prin Decizia Directorului General ORDA nr. 192/18.10.2012. 

 

 Proiecţie publică în cinematografe: 

 

În  anul 2012, în baza contractului cu RADEF ROMANIA FILM din 2004, 

pentru proiecţia în cinematografele din reţeaua lor de filme româneşti (valoarea 

remuneraţiei s-a stabilit la 1% din valoarea veniturilor din încasări) s-au încasat 

47,00lei de la RADEF Constanţa, sumă aferentă lunilor iulie – septembrie 2012. Alte 

cinematografe nu au plătit nimic. 

În 2012 nu au  existat tentative de elaborare a unei metodologii în domeniu cu 

reprezentanţii cinematografelor: RADEF, Movieplex, Hollywood Multiplex.  

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 actuali, 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. 

 

 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 2012 s-au iniţiat contacte cu partenerii menţionat, fără rezultat 

concret. 
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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. 

 

 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. O parte din aceste contracte, conform prevederilor noii Metodologii au 

fost actualizate.  

 

 Retransmitere prin cablu a filmelor şi a altor opere audiovizuale: 

 

În 2012 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 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 2012, rugăm reţineţi că 

desfăşurătorul de colectări – repartizări nu se suprapune pe anul calendaristic curent – 
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1 ian. – 31 dec. Drepturi cuvenite pentru lunile noiembrie – decembrie 2011, au fost 

încasabile în lunile ianuarie – februarie 2012. 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, 2012. Plăţile se fac în decembrie 2012 

 

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 

repartizarea remuneraţiilor către cei îndreptăţiţi, potrivit utilizării reale a operelor lor, 

după cum urmează:. 

  

CAP. I - Gestiune colectivă obligatorie  (Anexa 1) 
 

1) „Retransmisie Cablu” 

 

Colectare 
Din retransmisia prin cablu a operelor audiovizuale s-a încasat în 2012 suma 

brută de 19.865.935,19 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 ( 1 ) la colectorul unic UCMR-ADA, 

drepturi aferente difuzărilor din perioada 01 NOV. 2009 - 23 MART. 2010. ( 2 ) 

Sume blocate de aşa numita organizaţie ARDAA, la colectorul unic de copie privata - 

UPFR, aferente perioadei mai - decembrie 2012.  ( 3 ) De asemenea, exista sume 

colectate la DACIN SARA dar blocate, prin instituirea popririi de catre AGICOA 

ROMANIA, cu care ne aflam in litigiu, faza finala. 

 

Repartizare autori români în 2012 
Pentru autorii români, conform regulilor aplicabile DACIN SARA, sumele 

colectate s-au repartizat în trei sesiuni, februarie, iunie şi decembrie 2012, în mod 

proporţional per utilizare reală/titluri de filme difuzate/autori, în proporţiile cunoscute 

(60% pentru regie si 40% pentru scenariu). 

La cele trei repartiţii, pentru perioada de difuzare: decembrie 2010 - 

septembrie 2012,  s-a repartizat autorilor romani (70%) un total brut de 

14.626.521,56lei. 

Au fost repartizate drepturi de autor pentru 4.171 de difuzări - inclusiv reluări, 

referitor la perioada decembrie 2010 - septembrie 2012. 
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Valoarea medie calculată a remuneraţiei pentru un film difuzat – reluat, in 

perioada de repartizări pe 2012, a fost de 3.506.72 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 (10% 

sau 16% conform optiunii fiecarui beneficiar de  drepturi de autor şi după caz, 

celelalte contribuţii – pensie, somaj şi sanatate. 

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 notificarea acestuia. 

Sumele încasate în noiembrie si decembrie 2012 pentru difuzările din 

octombrie si noiembrie 2012, vor fi repartizate şi plătite în iunie 2013. 

 

Drepturile cuvenite autorilor europeni asociaţi au fost monitorizate în 

permanenţă şi comunicate partenerilor. În cursul lunii februarie 2012 s-au întocmit si 

s-au transmis listele cu difuzările pe canalele  TV monitorizate de noi, pentru perioada 

2011.  a filmelor europene din repertoriul asociat sau extins. Listele au fost înaintate 

spre confirmare partenerilor noştri : VG BILD- KUNST, SUISSIMAGE, 

FILMAUTOR, VEVAM, SABAM, SIAE, ZAPA, LITA, SGAE, FILMJUS, VDF, 

SSA, KOPIOSTO, VG VORTH, CPOYSWEDE, DANISH FILMDIR, DILIA si 

ALCS. 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 pentru copia privata in baza protocolului 

de stabilire a colectorului unic încheiat cu UPFR - Uniunea Producătorilor de 

Fonograme din România. 

Suma brută colectată în 2012  este de 341.688,03lei. 

Suma brută repartizată în 2012 a fost de 507.748,04lei. 

Repartizarea s-a făcut proporţional cu utilizarea reală a filmelor difuzate la 

posturile tv. per titlu / autori români. 

Repartizarea s-a efectuat  pe baza difuzărilor din lista de monitorizare generală, 

adică 1818 de difuzări (aprilie 2011, septembrie 2011 – mai 2012), pentru regizori – 

scenarişti – graficieni animaţie. Colectarea sumelor de la copia privata a fost insa 

afectata in cursul anului 2012, de aparitia unui nou organism de gestiune colectiva a 

drepturilor autorilor din audiovizual, sub numele  ARDAA.   

UPFR , colectorul unic de copie privata, in urma infiintarii ARDAA a blocat 

toate sumele pe care ni le datora incepind cu luna mai 2012-pina in prezent. Aceasta 

noua asociatie insa a fost constituita in mod abuziv si ilegal. Astfel ca , am inaintat in 

justitie o  plingere si avem pe rol un nou proces. 
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In cursul anului 2012  s-au  colectat remuneratii  pentru  copia privata cu 30% 

mai mult decit in anul precedent iar ponderea cea mai mare din sumele colectate  

provin din firmele care au comercializat telefoane mobile. Ponderea acestora din total 

colectari fiind de 70%. De asemenea sunt in justitie  41 de procese  pentru recuperarea 

remuneratiilor pentru copie privata in suma de circa 2,2 Milioane lei. 

 

 

Cap.II - Gestiune colectivă facultativă (Anexa nr. 2) 
 

1) Televiziune 

 

a) SRTV a trimis trimestrial play liste cu filmele difuzate si a plătit, conform 

Metodologiei în vigoare, drepturi de autor datorate pentru trimestrele I-IV 2011 si I 

2012, in valoare de 202.707,37 lei. 

 

Din această sumă, 159.057,16lei, aferente trimestrelor l-lV 2011, s-au repartizat 

in decembrie 2012. Restul sumei a fost repartizata pentru sesiunea din iunie 2013, per 

titlu de film/autori, conform du datele  difuzării. 

 

În această perioadă la posturile TVR1, TVR 2, TVR 3, TVR Cluj, TVR 

Craiova,TVR International, TVR Cultural, TVR HD, TVR Târgu Mureş, TVR 

Timişoara s-au difuzat 1.891 titluri de filme din gestiunea noastră.  

 

b) PRO TV. După cum bine ştiţi, în perioada 2005 - 2009 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 pe canalul Pro TV, Pro CINEMA şi 

ProTV Internaţional fara sa plateasca remuneratiile legale, cuvenite la DACIN SARA. 

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 774, 

PROTV se declara 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 168.958lei 

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 a fost repartizată, impreuna cu suma de 

1.550,23lei, reprezentand cheltuieli de judecata, în decembrie 2012. 
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Pentru perioada 2010-2012 , PROTV pare dispus sa plateasca la zi toate 

remuneratiile pentru filmele utilizate astfel ca ne-au pus la dispozitie  toate datele 

necesare pentru calcularea facturilor si incasarea remuneratiilor datorate. Acestea sunt 

in suma de 380.000 lei 

 

c) ANTENA 1- a difuzat un număr de 65 de filme, in special in partea a 

doua a anului 2012, si a platit drepturi de autor in suma de 39.923,01lei pentru filmele 

difuzate in trimestrele  IV 2010 – IV 2011. Suma a fost repartizata in decembrie 2012. 

 

d) NATIONAL TV şi N24 au avut 6 respectiv 191 difuzari de filme romanesti 

în baza autorizaţiei-licenţă încheiată cu DACIN SARA, filme pentru care au plătit 

470,06lei –, respectiv 2.581,44 lei. Aceaste sume s-au repartizat in decembrie 2012. 

 

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

Acesta a demarat negocierile incheierii unui nou contract astfel ca in cursul anului 

2012 s-a finalizat un contract- autorizatie-licenta neexclusiva , obtinindu-se la 

negociere 100 de euro per titlu de film difuzat. . În cursul anului 2011 B1 TV Channel 

a continuat difuzarea de filme din repertoriul protejat de DACIN SARA (201 filme)  

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 la care se adauga sumele aferente difuzarilor din 2011. In 2012 nu au 

fost difuzari de filme romanesti. 

 

f) KANAL D a încheiat contract–licenţă pentru autorizarea difuzării filmelor 

pe postul lor de televiziune. Au fost difuzate 117 filme şi a achitat pentru filmele 

româneşti difuzate 23.383,46lei. Din această suma 10.764,81lei au fost repartizaţi în 

iunie 2012, iar restul de 12.618,65lei au fost repartizaţi în decembrie 2012. Cu acest 

canal de televiziune este obligatorie încheierea unui alt Contract pe alte baze de 

calcul, prevăzute în noul Protocol – Metodologie. 

 

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, TV Galati Braila, TV Prahova, TV Craiova, TV Iasi, Pro TV, Pro Cinema, 

PRO TV International, Acasa TV, Acasa Gold TV, Antena 1, National TV, Kanal D, 

N24 Plus, şi TV Muscel.  

 

2)  Retribuţii pentru opere cu difuzare nemonitorizabilă 
 

În baza regulilor aplicabile aprobate în AG din 14 martie 2008,  pentru anul 

2012 Consiliul Director a aprobat acordarea unei remuneraţii în valoare de 5.000 lei 

net, cu repartiţie în lunile iunie 2012 si decembrie 2012, pentru 72 membri activi sau 
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urmaşi, autori din domeniul documentar, animaţie, sub prezumţia de difuzare aleatorie 

a operelor lor. 

Suma bruta repartizată de 412.077,00lei, cuprinzând impozitarea, a fost plătită 

din venitul DACIN SARA. 

 

Cap. III Sume repartizate, neplătite, în străinătate 
 

Din sumele colectate din retransmisia prin 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 2012 s-au colectat 11.520lei. Suma de 8.775lei s-a 

repartizat in decembrie 2012, diferenta urmand a fi repartizata in sesiunea din iunie 

2013. 

Repartizarea s-a efectuat conform monitorizării generale şi regulilor aplicabile 

pe baza listelor de difuzari reale/titlu film/autor. 

 

Cap. V „Reproducere” (anexa 4) 

 

Au fost reproduse pe suporturi DVD o serie de filme pe bază de contract cu 

CINEMAGIX, E-MEDIAONE Solution, Parada Film. 

 sume colectate în 2012: 2.243,66lei (de la CINEMAGIX ID).   

 în iunie 2012 s-au repartizat 1.488,79lei, iar in decembrie 2012 restul de  

754,87lei, per titlu film/autori;  
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MEDIA One Solution continuă să valorifice filmele româneşti 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 2012 s-au încasat din utilizări ocazionale 12.443,53lei prin RCS&RDS si 

EVENTURES CONCEPT SOLUTION. Suma de 12.171,65lei a fost repartizată şi 

platită autorilor în decembrie 2012. Diferenta de 271,88lei s-a incasat in luna 

noiembrie 2012 si prin urmare se va repartiza in sesiunea din iunie 2013. 

 

 

„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 

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 6 - se prezintă detaliat separat anexă la raport) 
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VENITURI: 1.729.646,66lei; 

a) Principala sursă de venituri pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale 

DACIN SARA este suma statutară reţinută din repartizări. La repartitiile de drepturi 

de autor s-a aplicat un comision de 15%. Excepţie face repartiţia din copia privată 

care a fost comisionată cu 13%, deoarece colectorul unic percepe si el un comision de 

2%, iar prin cumulare comisionul nu poate depasi pragul de 15%. 

1.681.449,00lei 

 

b) Mai sunt venituri mici din taxa de ÎNREGISTRARE a lucrărilor în depozitul 

legal de copyright: 

4.695,00lei 

 

c) Cotizaţiile încasate sunt in total de: 

1.230,00lei 

 

d) Dobânzile bancare din contul de venituri şi cheltuieli al DACIN SARA: 

37.506,31lei 

 

e) In 2012 s-au înregistrat diferenţe favorabile de curs valutar: 

4.670,35lei 

 

f) alte venituri- retur din plati nedatorate: 96lei. 

 

CHELTUIELI: 1.209.150,10lei; 
 salarii, impozite şi taxe, cheltuieli sediu - chirie şi utilităţi, birotică, 

consumabile, servicii juridice, service-ul reţelei de calculatoare, programele 

soft, cotizaţii FERA si SAA, deplasări străinătate. 

 

În anul 2012, se constată o creştere a veniturilor faţă de cheltuieli. 

După cum vedeţi, avem un excedent de 

520,496,56lei 

 

 

Raportul Comisiei de Cenzori (anexa 7) 

 

Se dă citire raportului.  

[Se supune la vot.] 

 

Raportul Comisiei Permanente Speciale Privind Accesul la Informaţii (anexă 8) 
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În decursul anului 2012 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. 

Se dă citire raportului.  

[ Se supune la vot ] 

  

Activităţi publice 

 

DACIN SARA a participat la Adunarea Generală FERA din 8-10 iunie 2012, 

care a avut loc în Copenhaga – Danemarca, prilej cu care a adus în discuţie 

problemele pe care le avem cu AGICOA GENEVA, ORDA 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). 

 

DACIN SARA a participat la „Seminarul naţional privind protecţia juridică a 

operelor şi prestaţiilor artistice în mediul digital” organizat de Oficiul Român pentru 

Drepturile de Autor (ORDA), în colaborare cu Organizaţia Mondială pentru 

Proprietate Intelectuală (OMPI), în baza planului anual de cooperare, şi cu sprijinul 

partenerilor interni ai ORDA pentru această activitate, în perioada 11-12 decembrie 

a.c. la Braşov, Hotel ARO Palace.  

Seminarul şi-a propus furnizarea unui cadru adecvat de dialog şi informare pe 

teme de o deosebită actualitate şi de un real interes, vizând totodată o mai bună 

înţelegere a problemelor referitoare la protecţia juridică a operelor şi interpretărilor în 

mediul digital. La reuniune au participat reprezentanţi OMPI şi experţi internaţionali, 

reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale, ai organismelor de gestiune colectivă şi 

ai asociaţiilor de utilizatori precum şi titulari de drepturi . 

 

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  sunt  în programul Camerei Deputaţilor, după ce 

în 2012 a trecut tacit prin Senat…  

Reprezintă problemă de vitală importanţă. Nu văd ce posibilităţi de 

influenţare mai avem… 
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Nici în anul 2012 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 

Se anunţă o reluare a discuţiilor pentru luna în curs, martie.  

 

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 2013 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). 

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 informatician.  Monitorizare-Repartitie. 

5. Petrea Maria – secretariat general 

 

Cu norme parţiale – contracte de muncă 

1. Sidonia Manolache – monitorizare programe; 

2. Raluca Jurcovan – Retransmisie prin internet. 

         

          Cu contracte de colaborare: 

1. S.C. Avocaţi Mihai Ferariu şi Asociaţii 

2. Creola Condurache – consultant financiar 

3. Magdalena Săvescu – expert contabil 

 

Apreciem că salariile sunt medii, în raport cu normele de activitate, cu sumele 

colectate şi onorate. În decembrie 2012 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 2012, 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 2013, la 

Administraţia Financiară de care aparţine fiecare beneficiar 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/

