Dare de seama 2021 Anexa 2 la
Decizia nr. 32 din 22.01..2020
conform art.156 din Legea nr. 8/1996
Raport special privind sumele reţinute în scopul prestării de servicii sociale, culturale şi educaţionale, defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizări, precum şi modalitatea de utilizare
a acestora. (art. 156 lit. n)
HOTARAREA AGA Nr. 9 din 19.04.2022
( înregistrată în Registrul Intern al actelor Adunării Generale cu nr. AGA 01.82/19.04.2022)
Sume reținute potrivit art. 156 lit. n)
Categorii de drepturi

Sold initial:

Servicii sociale
(descriere)

Servicii culturale
(descriere)

Servicii educaționale
(descriere)

Procent

Mod de utilizare

Mod
aprobare

Mod
evidentiere

DECIZII CD
conform art.
25.3 Statut

cont
116.8.analitic

DECIZII CD
conform art.
25.3 Statut

cont
116.8.analitic

REPRODUCERE

3.883,22

RETRANSMITERE
CABLU

120.638,63

4.918,74

26.370,00

819.228,00

33.402,00

1.569,27

48.752,11

1.987,75

"2) din sume prescrise:
9,11%( din sume prescrise)
45,4% (din fd. Specialdesfiintat)" cf.Hot AG nr. 6 si
7/21.12.2021

"1. din reapartitii:
3,75%(rep.T4/2020) cf
AG.6/14.08.2020"
5%(rep.T1-T3/2021) cf
AG.12/28.04.2021

Conform art. 25.1 Statut pentru: 1. serv
culturale: 545.410,8 lei (lit. a) organizarea
şi/sau participarea la festivaluri de film și
audiovizual naţionale şi internaţionale, c)
organizarea de manisfestari cultural de
interes national/internationale prin
spectacole, expozitii, gale,etc; e) activităţi
pentru susţinerea producţiei şi promovarea
operelor realizate de membri); 2. servicii
educationale: 21.591,31 lei (lit.b)burse de
specializare, pt profesii din domeniul prod.
de film, acordate membrilor; g) activitati pt
asigurarea respectarii si apararii dr. de autor
si conexe din audiovizual); 3. servicii
sociale= 17.612,05 lei (lit. h) alte activ.in
scopuri sociale-).

Conform art. 25.1 Statut pentru: 1. serv
culturale: 220.368.00 lei (a) organizarea
şi/sau participarea la festivaluri de film și
audiovizual naţionale şi internaţionale, c)
organizarea de manisfestari cultural de
interes national/internationale prin
spectacole, expozitii, gale,etc; e) activităţi
pentru susţinerea producţiei şi promovarea
operelor realizate de membri); 2. servicii
educationale: 8.723,75 lei (lit.b)burse de
specializare, pt profesii din domeniul prod.
de film, acordate membrilor; g) activitati pt
asigurarea respectarii si apararii dr. de autor
si conexe din audiovizual); 3. servicii
sociale= 7.115,98 lei (lit. h) alte activ.in
scopuri sociale-).

17.694,00

549.693,60

22.412,40

"2. din sume prescrise:
9,11%( din sume prescrise)
45,4% (din fd. Specialdesfiintat)" cf.Hot AG nr. 6 si
7/21.12.2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COPIE PRIVATA

RADIODIFUZARE
RADIO
RADIODIFUZARE TV

"1) din reapartitii:
3,75%(rep.T4/2020) cf
AG.6/14.08.2020"
5%(rep.T1-T3/2021) cf
AG.12/28.04.2021
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1.088,88

33.828,01

1.379,25

936,00

29.078,40

1.185,60

SUITĂ

-

-

-

ONLINE OPERE
MUZICALE

-

COMUNICARE
PUBLICĂ

Sold:

Sold initial:
535.809,36

Total alim pt serv
culturale
51.541,38

Total alim pt serv
culturale
1.601.218,75

Total alim pt serv
culturale
65.285,74

"1. din reapartitii:
3,75%(rep.T4/2020) cf
AG.6/14.08.2020"
5%(rep.T1-T3/2021) cf
AG.12/28.04.2021
"2. din sume prescrise:
9,11%( din sume prescrise)
45,4% (din fd. Specialdesfiintat)" cf.Hot AG nr. 6 si
7/21.12.2021

Conform art. 25.1 Statut pentru: 1. serv
culturale: 152.421.20 lei (a) organizarea
şi/sau participarea la festivaluri de film și
audiovizual naţionale şi internaţionale, c)
organizarea de manisfestari cultural de
interes national/internationale prin
spectacole, expozitii, gale,etc; e) activităţi
pentru susţinerea producţiei şi promovarea
operelor realizate de membri); 2. servicii
educationale: 6.033,93 lei (lit.b)burse de
specializare, pt profesii din domeniul prod.
de film, acordate membrilor; g) activitati pt
asigurarea respectarii si apararii dr. de autor
si conexe din audiovizual); 3. servicii
sociale= 4.921,89 lei (lit. h) alte activ.in
scopuri sociale-).

DECIZII CD
conform art.
25.3 Statut

cont
116.8.analitic

-

-

-

-

-

-

-

-

Total alimentat (2021)
1.718.045,87

Total utilizat (2021)
984.198,91

Sold final
1.269.656,32
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Întocmit de (nume în clar şi semnătura)
MOINESCU FLORENTINA ________________________________

