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Nr. înregistrare UPFAR-ARGOA 423/29.07.2021 

 

 

 

Către: OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR (ORDA) 

 

În atenția:  Domnului Răzvan Codruţ POP  - Director General  

          Domnului Mario De MEZZO  - Director General Adjunct 

 

 

Ref:  Situaţia trimestrului 2 2021 privind activitatea de colectare şi repartiţie 

 

 

 Subscrisa, Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România, 

Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. – 

A.R.G.O.A.), cu sediul în București, Sector 1, strada Iordache Golescu nr. 17, etaj 

1, sector 1, Bucureşti, CIF RO12263159, avizată prin Decizia ORDA nr. 

9/13.08.1999, ţinând cont de modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile  conexe pentru respectarea prevederilor art. 170 alin. 

(21), vă comunică următoarele: 

 

 Situaţia trimestrului 2 2021 privind activitatea de colectare şi repartiţie  

 

 

Situaţia trimestrului 2 2021 privind activitatea de colectare şi repartiţie  se 

regăseşte pe pagina de site la secţiunea http://www.upfarargoa.ro/upfar-

argoa/informatii-trimestriale . 

 

 

 

                                         Cu consideraţie, 

UPFAR – ARGOA 

prin 

Laurenţiu Oprea 

      Director Executiv 

 

 

 

Bucureşti, strada Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1  

Telefon./Fax :+40 21 310.09.04; +40 21 311.71.04 

office@upfarargoa.ro; www.upfarargoa.ro 
  

CIF RO12263159 

IBAN RO52 BRDE 410S V232 3706 4100 

BRD ACADEMIEI 

 

mailto:office@upfarargoa.ro;%20www.upfarargoa.ro
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I. ACTIVITATEA DE COLECTARE SI REPARTIŢIE - pe surse de colectare

a Sume colectate in TRIMESTRUL 2 2021 :

Sursa de colectare Suma - lei 

1 Remuneraţie compensatorie copie privata 751.458,60

2 Remuneraţie cablu - colector UCMR-ADA 8.168,88

3 Remuneraţie cablu - colector UPFAR-ARGOA 2.021.937,83

4 Remuneratie comunicare publică / ambiental 112.061,58

TOTAL 2.893.626,89

b Sume repartizate OGC-urilor in TRIMESTRUL 2/2021 

SURSA DE COLECTARE

Suma bruta 

repartizata - lei

Comision colectare 

retinut Suma neta repartizata - lei

CABLU - COLECTOR UPFAR-ARGOA

1
UPVR COTA 15% PT PER INCEPAND CU APRILIE 2012 - 

CABLU 303.290,67 18.197,44 285.093,23

2
ADPFR PROC. 1,45% CF. PROTOCOL DIN 15.05.2017 17.444,27 1.221,10 16.223,17

3 UPVR PROC. 1,5% CF. PROTOCOL DIN 04.12.2019 25.518,04 1.531,08 23.986,96

4 UPFAR-ARGOA suma ramasa de repartizat titularilor 1.675.684,84 1.675.684,84

TOTAL sume distribuite si platite  OGC-urilor in T2/2021- 

CABLU 2.021.937,83 20.949,62 2.000.988,21

CABLU - COLECTOR UCMR ADA

1
UPFAR-ARGOA suma ramasa de repartizat titularilor in calitate 

de OGC 8.168,88 8.168,88

TOTAL sume distribuite si platite  OGC-urilor in T1/2021- 

CABLU 8.168,88 0,00 8.168,88

COPIE PRIVATA - COLECTOR UPFR

1 ADPFR PROC. 2,30% CF. PROTOCOL DIN 15.05.2017 12.098,48 120,98 11.977,50

2 UPVR PROC. 2,5% CF. PROTOCOL DIN 04.12.2019 0,00 0,00 0,00

3 UPFAR-ARGOA suma ramasa de repartizat titularilor 739.360,12 739.360,12

TOTAL sume distribuite si platite  OGC-urilor in T2/2021 - 

COPIE PRIVATA 751.458,60 120,98 751.337,61

AMBIENTAL - COLECTOR UPFAR

1 UPFAR-ARGOA suma ramasa de repartizat titularilor 112.061,58 0,00 112.061,58

TOTAL sume distribuite si platite  OGC-urilor in T2/2021 - 

AMBIENTAL 112.061,58 0,00 112.061,58

TOTAL SUME REPARTIZATE OGC 2.893.626,89 21.070,61 2.872.556,28

SITUATIA TRIMESTRULUI 2 2021

privind activitatea de colectare si repartiţie
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     DIRECTIA ECONOMICA SI REPARTITII 

       Director Economic 

                   Ghencea Carmen-Nicoleta              

c
Sume  repartizate membrilor aferent 

TRIMESTRULUI 1/2021 cu data repartitei 

14.06.2021

Sume brute - 

lei

FOND SOCIAL 

CULTURAL 

EDUCATIONAL -

lei 

Proc. % 

fond 

social

Comision 

retinut - lei 

Proc. % 

comision

Sume nete 

repartizate - lei -
Modul de calcul al drepturilor

1
Remuneratie compensatorie copie 

privata
539.604,79 26.980,24 5,00% 70.148,62 13% 442.475,93

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

24.2 REMUNERAŢIA COMPENSATORIE PENTRU COPIA PRIVATĂ

24.2.1 Sumele colectate pentru remunerația compensatorie pentru copia privată se vor repartiza tuturor 

titularilor de drepturi, confom regulilor prevăzute mai jos:

a) Pasul 1: Stabilirea  proporției în care se copiază operele audiovizuale, printr-o cercetare de piață la 

nivel naţional (studiu de piaţă) pe categoriile:

1. Filme, seriale, documentare, animaţie;

2. Alte producţii şi programe TV (divertisment, talk-show, magazine culturale, etc).

b) Pasul 2: Stabilirea sumei care urmează a fi repartizată către fiecare categorie de titulari de drepturi 

(pentru filme, seriale, documentare, animaţie şi respectiv, alte producţii şi programe TV);

c) Pasul 3: Stabilirea sumei care urmează a fi repartizată fiecărei opere din categoriile stabilite la punctul 

a), conform utilizării reale rezultate din  monitorizări, playlisturi și  declarații de utilizare confirmate de 

utilizatori.

Remuneratie cablu - colector UPFAR-

ARGOA
1.802.145,36 90.107,27 5,00% 270.321,80 15% 1.441.716,29

Remuneratie cablu - colector UCMR-ADA 679,77 33,99 5,00% 95,17 14% 550,61

3
Remuneratie comunicare publica / 

ambiental
198.699,17 9.934,96 5,00% 29.804,88 15% 158.959,33

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

24.3. COMUNICARE PUBLICĂ

24.3.1 Repartizarea sumelor colectate pentru comunicarea publică se efectuează numai către titularii 

care acordat mandat pentru gestiunea drepturilor, confom regulilor prevăzute mai jos, pentru utilizările 

operelor audiovizuale şi/sau videogramelor din repertoriul membrilor:

a) Pasul 1: Stabilirea proporției în care se vizualizează operele audiovizuale, printr-o cercetare de piață 

la nivel national (studiu de piaţă) pe categoriile:

1. Filme, seriale, documentare, animaţie;

2. Alte producţii şi programe TV (divertisment, talk-show, magazine culturale, etc).

b) Pasul 2: Stabilirea sumei care urmează a fi repartizată către fiecare categorie de titulari de drepturi 

(pentru filme, seriale, documentare, animaţie şi respectiv,  alte producţii şi programe TV);

c) Pasul 3: Stabilirea sumei care urmează a fi repartizată fiecărei opere din categoriile stabilite la punctul 

a), conform utilizării reale rezultate din monitorizări, playlisturi și  declarații de utilizare confirmate de 

utilizatori.

TOTAL 2.541.129,09 127.056,45 370.370,48 2.043.702,16

Fond Social Cultural Educational

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Hotararea AGO nr. 12 din 28.04.2021 Art.1 Se aproba Nivelul contribuţiei la Fondul Social Cultural 

Educaţional la 5% din sumele repartizate individual.

Comision gestiune

HOTĂRÂREA nr. 12 din 28.04.2021 1. Se aprobă cuantumul comisionului de gestiune după cum 

urmează:

(1) Comisionul datorat de titularii de drepturi se reţine la momentul efectuării repartiţiei şi este de 15% 

din sumele repartizate individual.

(2) In situatia in care sumele sunt colectate de un alt organism de gestiune colectivă care este colector 

unic, comisionul prevazut la alin (1) se reduce cu comisionul retinut de organismul colector.

(3) Comisionul reţinut de UPFAR-ARGOA, în situația în care este desemnat colector unic, se reţine din 

sumele repartizate fiecărui organism de gestiune colectivă beneficiar conform protocoalelor încheiate 

sau hotărârlor instantelor judecatoresti.

(4) În cazul drepturilor gestionate pe bază de mandat special, precum şi în cazul contractelor de 

reprezentare și/sau reciprocitate comisioanele sunt stabilite pe bază contractuală.

2

24.1  RETRANSMITERE PRIN CABLU

24.1.5 Regulile de calcul pentru repartiţie sunt următoarele:

24.1.5.1 Pentru posturile TV monitorizate:

a) Pasul 1: stabilirea numãrului de unităţi al operei care rezultă prin înmulţirea  audienței -rating-ului 

procentual (Rtg%) al operei cu durata de utilizare reală a acesteia.

b) Pasul 2: stabilirea valorii unităţii operei care rezultă din împărţirea sumei ce urmează a fi repartizată în 

perioada respectivă la numărul total de unităţi obţinut ca rezultat la pasul 1.

c) Pasul 3: stabilirea sumei care urmează a fi repartizată fiecărei opere care rezultă din înmulţirea 

numărului de unităţi obţinute de fiecare operă audiovizuală și/sau videogramă conform lit.  a) cu valoarea 

unitãţii operei obţinute conform lit. b).

24.1.5.2 Pentru posturile TV nemonitorizate

a) Pasul 1: Alocarea sumelor de bani pentru posturile TV nemonitorizate pe baza audienței - mediei 

(rating-ului procentual Rtg%) măsurate de instituţia desemnată pentru efectuarea măsurătorilor de 

audienţă conform Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru categoria ”alți 

referenţi” (“Others Referenced”) din perioada de referinţã. 

b) Pasul 2: Reținerea sumelor pentru titularii în curs de identificare se realizează pe baza  procentului 

identic cu cel rezultat din repartiția pentru posturile măsurate individual. Repartizarea acestor sume se 

va efectua la solicitările ulterioare repartiţiei, titularilor de drepturi, care depun repertoriul, utilizându-se 

durata declarată şi cea mai mică audienţă a unei emisiuni din perioada de referinţă a repartiţiei.  

c) Pasul 3: Repartizarea individuală a sumelor rămase se efectuează pentru înregistrarile audiovizuale 

şi/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 declarată.

d) In cazul în care instituţia menţionată la lit. a)  nu furnizează informaţii privind categoria ”alți referenţi” 

(“Others Referenced”), alocarea sumelor prevăzute la lit. a) se va calcula în raport de media acestei 

categorii în anul precedent.




