
                                                                                           Nr.___/__/__/2009

         MANDAT DE GESTIUNE

Subscrisa S.C........................................................................, persoana juridica romana, inregistrata
la Registrul Comertului sub nr................................., avand CUI................................................, cont bancar
.........................................................., deschis la ...................................., cu sediul in...................................
str................................................................,nr............, bloc............,etaj............,apt..............,sector.............,
telefon..............................fax...............................,email.........................................,legal reprezentata prin
dnul(dna)...................................................................,functia.........................................., avand ca obiect
principal/secundar de activitate.................................................................,in calitate de producator de opere
cinematografice si de alte opere audiovizuale, in baza Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile
conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conditiile preavazute de statutul UPFAR-ARGOA,
acord UPFAR-ARGOA, in calitate de organism de gestiune colectiva a producatorilor de film si audiovizual,
prin prezentul, mandatul exclusiv de a-mi gestiona urmatoarele drepturi patrimoniale a caror
gestiune este obligatorie:

� dreptul la remuneratie compensatrorie pentru copia privata;
� dreptul de retransmitere prin cablu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a mandata UPFAR-ARGOA sa ne reprezinte în cadrul
procedurilor judiciare referitoare la încalcarea drepturilor de proprietate intelectuală pe care Ie deŃinem. În
acest scop ne angajăm :
- să furnizăm lista operelor audiovizuale realizate sau reprezentate până la această dată, conform anexei

la prezentul mandat;
- să declarăm lista operelor audiovizuale, în termen de cel mult 10 zile de la aducerea acestora la

cunostinŃă publică;
- în cadrul relaŃiilor profesionale, să ne informăm partenerii despre obligaŃiile ce ne revin prin aderarea la

UPFAR-ARGOA;
− să semnalăm, în scris, orice modificare a datelor de identificare a societăŃii, inclusiv ale

reprezentantului legal al acesteia, în termen de cel mult 10 zile de la intervenirea modificării.

Declarăm că:
- am luat la cunostinŃă prevederile statutului a UPAR-ARGOA, ca organism de gestiune colectiva a

drepturilor de autor şi drepturilor conexe detinute de producătorii de opere audiovizuale;
- (nu) mai suntem membru al unei alte societăŃi de gestiune a drepturilor de autor si/sau conexe din

strainatate, respectiv:
 ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
                 Societatea (Uniunea)                                      łara                                    Drepturi gestionate şi teritoriul de exerciŃiu

        
Data .............................................. Semnatura........................................

UPFAR-ARGOA prin PREŞEDINTE / ADMINISTRATOR GENERAL

Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România
 AsociaŃia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual 
    Str. Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, Copr B, Etj.3, Cam. 44, sect. 1, cod postal 010026,
                                                     Bucureşti-ROMÂNIA

               Tel/Fax : 021 310.09.04 -e-mail : office@upfar.ro



    ANEXA 
Lista operelor cinematografice şi/ sau audiovizuale ale căror producător sunt 

şi pentru care am acordat UPFAR-ARGOA mandat de gestiune:

Titlu:……………………………………………………………

DATE DE IDENTIFICARE A OPEREI CINEMATOGRAFICE/AUDIOVIZUALE

Genul operei................................................ Lungime......................................................

Format .......................................................... Durata........................................................

Coproducător............................................. Producător executiv....................................

Coproducător executiv..................................... Producător delegat....................................

Autorii operei :

Regizor........................................................... Scenarist..................................................

Autorul adaptarii.............................................. Autorul dialogului ....................................

Autorul muzicii................................................ Artisti interpreti sau executanti............................

Anul productiei................................

De asemenea pentru opera cinematografică/audiovizuală.............................................................................
acord UPFAR-ARGOA, in temeiul art. 123 2 din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile
conexe,cu modificările si completările ulterioare privind gestiunea colectivă facultativă, mandatul exclusiv
de a-mi gestiona următoarele drepturi patrimoniale :

� dreptul de comunicare publică;
� dreptul de radiodifuzare.

De asemenea pentru opera cinematografică/audiovizuală..............................................................................
acord UPFAR-ARGOA, in temeiul art. 70 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si
drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, si ale contractelor de cesiune încheiate cu
autorii operei cinematografice/audiovizuale, mandatul exclusiv de a-mi gestiona următoarele
drepturi patrimoniale de autor :

� dreptul la remuneraŃie compensatorie pentru copia privată;
� dreptul de retransmiterea prin cablu; 
� dreptul de comunicare publică;
� dreptul de radiodifuzare.

Data .............................................. Semnatura........................................

UPFAR-ARGOA prin PREŞEDINTE / ADMINISTRATOR GENERAL


