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AGE (Adunarea Generală Extraordinară)   Nr. AGE 150/29.09.2016 

16./17.11.2016                      Reconvocare cu nr. AGE 211/14.10.2016 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 2 

 din 16/17 noiembrie 2016 

 

 

 

CONŢINUT: Proiectul de modificare a Statutului UPFAR ARGOA, avizat de ORDA la 

data de 15.09.2016, (re) avizat în privinţa rectificărilor de îndreptare a erorilor materiale. 

 

 

De referință, vor fi propunerile privind modificarea /rectificarea/ clarificarea 

regulilor de repartiție prevăzute de  art.23.3, lit.c), art.23.5, art.24.1, art.24.2 (art.24.2.1. 

lit.a) și lit.b)-în sensul modificării regulii privitor la cuantumul procentului de repartizat 

pentru copia privată), art. 24.3 (art.24.3.1. lit.a) și lit.b)-în sensul modificării regulii 

privitor la cuantumul procentului de repartizat pentru comunicarea publică), art.25 

(menționarea lit.b), din Statutul actual, clarificare  modalității de utilizare a Fondului 

Comun, menționate în Statutul UPFAR ARGOA, la art. 25.1., precum şi a art. 26 şi art. 

29.1, lit.b) 

 

  

 

INIŢIATOR: 

 

Acest proiect a fost iniţiat de Consiliul Director al U.P.F.A.R.- A.R.G.O.A. 

cu următoarea: 

 

EXPUNERE DE MOTIVE: 

  

În condițiile motivate dezbătute de Consiliul Director și avizate de ORDA, s-au 

propus următoarele: 

Art. 1. modificarea art.23.3, lit.c) cu următorul text: “Suma colectată pentru 

drepturile prevăzute la  art.1231 din Legea nr.8/1996, privind drepturile de autor și 

drepturile conexe, se repartizează în cuantum de 70% opere audiovizuale și/sau 

videograme producție națională și 30% opere audiovizuale și/sau videograme producție 

internațională”. 

 

Art.2. Adăugarea, prevederii “..utilizarea și..” la art.23.5, în contextul: „În 

situația în care un titular revendica si dovedeste detinerea drepturilor asupra unei opere 

audiovizuale şi/sau videograme”, care devine „În situația în care un titular revendica si 

dovedeste utilizarea şi detinerea drepturilor asupra unei opere audiovizuale şi/sau 

videograme. 
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Art.3. Reformularea art.24.1, astfel : 

 

24.1  RETRANSMITERE PRIN CABLU 

 

24.1.1. Repartizarea remuneraţiilor colectate din retransmiterea prin cablu se va 

efectua proporţional cu utilizarea reală a operelor din repertoriul titularilor de drepturi, 

rezultată din monitorizări realizate de terți, din playlisturile furnizate de posturile de 

televiziune, sau din declarațiile  titularilor de drepturi confirmate de posturile de 

televiziune, precum și rapoartele distribuitorilor prin cablu. 

 

24.1.2. Repartizarea remuneraţiilor pentru fiecare operã audiovizualã si /sau 

videogramă se face în raport de durata reală de utilizare și de audienţa acesteia care se 

măsoară de o societate terţă agreată de C.N.A. 

 

24.1.3 Numărul posturilor de televiziune ce vor fi avute în vedere la alocarea 

remunerației vor fi cel putin 22 si se vor stabili de Adunarea Generala, cu condiția ca 

acestea să fie menționate în monitorizări şi să trimita playlist, în termentul indicat de 

UPFAR-ARGOA.  

 

 24.1.4 La determinarea operelor audiovizuale și/sau videogramelor şi a 

duratei de utilizare reală se vor avea în vedere toate informaţiile deţinute de UPFAR-

ARGOA la data efectuării repartiției, respectiv repertorii, monitorizari sau playlisturi 

furnizate de posturile de televiziune. 

 

24.1.5 Regulile de calcul pentru repartitie sunt urmatoarele: 

 

24.1.5.1 Pentru posturile TV monitorizate: 

a) Pasul 1: stabilirea sumelor alocate procentual operelor audiovizuale 

și/sau videogramelor cu ţara de producţie România şi sumelor alocate procentual 

operelor audiovizuale/videogramelor strãine, conform prevederilor art. 23.3 lit c). 

b) Pasul 2: stabilirea numãrului de unitãţi al operei care rezultã prin 

înmulţirea rating-ului procentual (Rtg%) al operei cu durata de utilizare realã a acesteia. 

c) Pasul 3: Stabilirea valorii unitãţii operei care rezultã din împãrţirea 

sumei ce urmeazã a fi repartizatã în perioada respectivã la numãrul total de unitãţi 

obţinut ca rezultat la pasul 2. 

d) Pasul 4: stabilirea sumei care urmeazã a fi repartizatã fiecãrei opere 

care rezulã din înmulţirea numãrului de unitãţi obţinute de fiecare operã audiovizualã 

și/sau videogramã conform lit.  b) cu valoarea unitãţii operei obţinute conform lit.c). 

 

24.1.5.2 Pentru posturile TV nemonitorizate 

a) Pasul 1: Alocarea sumelor de bani pentru posturile TV nemonitorizate pe 

baza mediei procentului mãsurat de Serviciului Naţional de Mãsurare a Audienţelor 

TV (SNMATV)  pentru categoria ”alți referenţi” (“Others Referenced”) din perioada de 

referinţã;  

b) Pasul 2: Reținerea sumelor pentru titularii in curs de identificare se 

realizeaza pe baza  procentului identic cu cel rezultat din repartiția pentru posturile 

mãsurate individual. Repartizarea acestor sume se va efectua  la solicitãrile ulterioare 
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repartiţiei, titularilor de drepturi, care depun repertoriului, utilizându-se durata declaratã 

şi cea mai micã audienţã a unei emisiuni din perioada de referinţã a repartiţiei.   

c) Pasul 3: Repartizarea individualã a sumelor rãmase se efectueazã pentru 

înregistrarile audiovizuale si/sau videogramele care au fost retransmise prin cablu 

conform playlisturilor depuse de posturile de televiziune și dovezilor de utilizare depuse 

de titularii de drepturi înainte de data repartiției. În acest caz suma se va repartiza în 

raport de durata declaratã. 

d) In cazul în care SNMATV nu furnizeazã informaţii privind categoria 

”alți referenţi” (“Others Referenced”), alocarea sumelor prevãzute la lit. a) se va calcula 

în raport de media acestei categorii în anul precedent. 

 

24.1.5.3 Pentru sumele repartizate aferente perioadei anterioare anului 2016 

a) Pentru sumele repartizate aferente perioadei anterioare anului 2016, se 

vor avea în vedere monitorizãrilor şi ratingul staţiilor tv declarate de ARMADATA.  

1.4. La art.24.2.1.,  se propune modificarea  procentelor de repartizat pentru 

copia privata, astfel: 

24.2.1 - Sumele colectate  pentru remunerația compensatorie pentru copia privata 

se vor repartiza după următoarele reguli: 

a)  99 % din sumele colectate se repartizeaza tuturor titularilor de drepturi 

conform  repartiției pentru retransmiterea prin cablu; 

b)  1 % din sumele colectate se vor repartiza titularilor ale căror opere  

audiovizuale și/sau videograme pot fi utilizate legal, de pe internet  și/sau  de pe 

suporturi de comerț ( DVD, etc) pentru realizarea de copii pentru uz privat. 

 

1.5. La art.24.3.1.,  se propune modificarea  procentelor de repartizat pentru 

comunicarea publică, astfel: 

 24.3.1 Repartizarea sumelor colectate  pentru comunicarea publică se efectuează 

numai către titularii care acordat mandat pentru gestiunea drepturilor după următoarele 

reguli: 

a)  99 % conform regulilor prevãzute la art. 24.1.5.1 si 24.1.5.2 pentru 

utilizãrile operelor  audiovizuale și/sau videogramelor din  repertoriul  membrilor; 

b) 1 % din sumele colectate se vor repartiza membrilor ale căror opere pot fi 

utilizate legal pentru comunicare publică de pe internet  și/sau  de pe suporturi de comerț 

(DVD, etc). 

Art.4. Modificarea prevederilor art.25.1, în privința clarificării modalității de 

utilizare a fondului comun,  astfel: 

 

4.1. La art. 25.1 - Fondul Comun va putea fi utilizat, în scopuri cum ar fi: 

 a )  sprijinirea, organizarea si/sau,  participarea la festivaluri de film și audiovizual 

nationale si internationale; 

 b ) burse de specializare in strainatate, pentru profesiile din domeniul productiei de 

film, acordate  membrilor; 

 c ) organizarea de manifestări culturale de interes naţional şi/sau internaţional de 

promovare a filmului românesc, afișe, spectacole, expozitii  schite, gale, medalioane; 

 d ) editarea de catre UPFAR-ARGOA a unei publicatii  de profil, a unei pagini 

web, site, etc.; 

  e ) împrumuturi fără dobândă acordate membrilor, rambursabile în termen maxim 

de 1 an. Plafonul maxim anual al imprumutului de care poate beneficia un membru se 

stabileşte de catre Consiliul Director; 

 f ) ajutoare materiale nerambursabile acordate membrilor UPFAR-ARGOA în 

cazuri  speciale; 
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 g ) achizitionarea si/sau inchirierea  de mijloace fixe, bunuri mobile sau imobile  

necesare pentru  scopuri comune, inclusiv pentru sprijinirea producatorilor, membri 

UPFAR-ARGOA, pentru realizarea si promovarea productiilor proprii=; 

 h ) pentru constituirea sau finantarea deasociaţii sau fundaţiicare desfasoara 

activitati in scopuri comune producatorilor de videograme, inclusiv activitati  de 

promovare a producțiilor audiovizuale și/sau videogramelor si/sau intereselor 

producatorilor  membri UPFAR-ARGOA; 

 i ) organizarea şi participarea de conferinţe, seminarii, simpozioane etc.; 

  j) activități de promovare a intereselor membrilor  

k) activități în scop comun pentru  asigurarea respectării drepturilor membrilor, inclusiv 

pentru prevenirea și combaterea pirateriei; 

l) alte scopuri  comune. 

  

Art.5. Rectificarea ordinii aplicărilor reţinerilor prevăzute la Art. 26, astfel : 

 

Art. 26.  Ordinea aplicării reținerilor: Din remunerațiile colectate se reține: 

a) comisionul administrativ; 

b) procentul destinat Fondului Comun; 

c) impozite, contribuţii legale sau alte reţineri prevăzute de lege sau de prezentul Statut. 

d) în absenţa unor prevederi contrare şi exprese stabilite prin acordurile de reprezentare 

aceleaşi contribuţii sub forma de cote părți sunt aplicabile şi pentru titularii sumelor 

repartizate catre organismele similare din străinătate. 

Art. 6. Clarificarea prevederilor Art. 29.1, lit. b) din statutul UPFAR-ARGOA, astfel : 

“ ……….b) plata oricăror obligaţii restante fata de bugetele naţionale sau locale care 

nu au fost achitate.” 

 

 

Consiliul Director UPFAR-ARGOA 

        

      Administrator General       Avocat 

 

 Irina-Mihaela CHENDER           Mihaela Beca 

 

 


