
INSTANTA

RECLAMANT PARAT FOND TERMEN 
FOND

SOLUTIE FOND

1 UPFAR BARON SERVICE SRL 322/3/2018

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 
/ art.1014 CPC ş.u. cerere in 

anulare imp.s.c.nr.1503/25.10.2017 
pr. in D.30878/3/2017 al TBS4

TRIBUNAL BUCURESTI admisa

25.04.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: PIU fond 2
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge cererea în anulare, ca 
neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la 
dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 
25.04.2018.
Document: Hotarâre  1006/2018  25.04.2018

2 UPFAR DACIN SARA 240/3/2018 ordonanta de plata TRIBUNAL BUCURESTI admisa

19.11.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C-Proprietate Intelectuală Fond 3
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia prescripţiei dreptului 
material la acţiune invocată de către pârâtă prin întâmpinare. 
Respinge cererea ca fiind prescrisă. Cu drept de apel în 
termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la 
Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi 
19.11.2018. 
Document: Hotarâre  2063/2018  19.11.2018

3 UPFAR Nikalex 23397/3/2018 ordonanta de plata TRIBUNAL BUCURESTI admisa

25.09.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: C- proprietate intelectuală fond 2
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge cererea ca neîntemeiată. Cu drept 
de acţiune în anulare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 
25.09.2018.
Document: Hotarâre  1868/2018  25.09.2018

4 UPFAR Imperial Hotels 23398/3/2018 ordonanta de plata TRIBUNAL BUCURESTI admisa

07.11.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: PIU Fond 1
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea creditoarei-reclamante. 
Obligă debitoarea-pârâtă să achite în termen de 10 zile de la 
comunicarea prezentei suma de 907,68 lei, conform 
facturilor emise de creditoare. Obligă debitoarea-pârâtă la 
plata cheltuielilor de judecată către creditoarea-reclamantă, în 
sumă de 315 lei, onorariu de avocat şi 200 lei taxa de 
timbru. Ia act de renunţarea reclamantei la judecata capătului 
de cerere subsidiar. Cu drept de anulare în 10 zile de la 
comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 07.11.2018. 
Document: Hotarâre  1948/2018  07.11.2018

5 UPFAR Soralt Expret 23399/3/2018 ordonanta de plata TRIBUNAL BUCURESTI admisa

06.09.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: PI1 U
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea formulată de 
creditoarea UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FILM ŞI 
AUDIOVIZUAL –ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE GESTIUNE 
A OPERELOR AUDIOVIZUALE UPFAR-ARGOA , cu 
sediul în Bucureşti, sector 1, în contradictoriu cu debitoarea 
SC SORALT EXPERT SRL , cu sediul în Bucureşti, 
sector 1 Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 
845,04 lei ( TVA inclus) reprezentând contravaloarea 
remuneraţiei pentru comunicare publică în scop ambiental în 
perioada 01.04.2016-31.03.2017 şi suma de 0,86 lei 
penalităţi de întârziere, în termen de 20 zile de la 
comunicarea hotărârii. Respinge cererea de obligare a pârâtei 
la plata triplului remuneraţiilor. Obligă debitoarea la 795 lei 
cheltuieli de judecată către creditoarea UPFAR-ARGOA. Cu 
drept de cerere în anulare pentru debitor în termen de 10 zile 
de la comunicarea hotărârii. Pronunţată în şedinţă publică 
azi, 06.09.2018 
Document: Hotarâre  1596/2018  06.09.2018

6 UPFAR Terra estival 2002 23395/3/2018 ordonanta de plata TRIBUNAL BUCURESTI admisa

06.09.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: PI1 U
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea formulată de 
creditoarea UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FILM ŞI 
AUDIOVIZUAL –ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE GESTIUNE 
A OPERELOR AUDIOVIZUALE UPFAR-ARGOA , cu 
sediul în Bucureşti, sector 1, în contradictoriu cu debitoarea 
SC TERRA ESTIVAL 2002 SA , cu sediul în loc. Neptun 
jud. Constanţa. Obligă debitoarea să plătească creditoarei 
suma de 1350,36 lei ( TVA inclus) reprezentând 
contravaloarea remuneraţiei pentru comunicare publică în 
scop ambiental în perioada 01.07.2017-31.08.2017 şi suma 
de 21,88 lei penalităţi de întârziere, în termen de 20 zile de 
la comunicarea hotărârii. Respinge cererea de obligare a 
pârâtei la plata triplului remuneraţiilor. Obligă debitoarea la 
973 lei cheltuieli de judecată către creditoarea UPFAR-
ARGOA. Cu drept de cerere în anulare pentru debitor în 
termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată în 
şedinţă publică azi, 06.09.2018 
Document: Hotarâre  1595/2018  06.09.2018

7 UPFAR Dangers 23394/3/2018 ordonanta de plata TRIBUNAL BUCURESTI admisa

20.11.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: PIU Fond 2
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite capătul principal. Dispune emiterea 
ordonanţei de plată. Obligă debitoarea să plătească 
reclamantului creditor suma de 1175,60lei în termen de 30 
de zile de la data comunicării ordonanţei. Obligă debitoarea 
către creditoare la 200 lei cheltuieli de judecată. Cu drept de 
cerere în anulare în termen de 10 zile de la data înmânării 
comunicării acesteia. Cererea se depune la Tribunalul 
Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.11. 2018. 
Document: Hotarâre  2081/2018  20.11.2018

PARTI
NR. DOSAR OBIECTNR. CRT.



8 UPFAR Colegiul Economic Viilor 23393/3/2018 ordonanta de plata TRIBUNAL BUCURESTI admisa

31.08.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: PIU fond 1
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea principală, 
formulată de reclamanta Uniunea Producătorilor de Film şi 
Audiovizual - Asociaţia Română de Gestiune a Operelor 
Audiovizuale, în contradictoriu cu pârâta Colegiul 
Economic Viilor. Ordonă debitoarei plata sumei de 
1.245,38 lei, reprezentând contravaloarea remuneraţiei legale 
şi a sumei de 11,25 lei, penalităţi la această remuneraţie. 
Respinge ca neîntemeiată cererea subsidiară, de obligare a 
debitoarei la plata despăgubirilor reprezentând triplul 
remuneraţiei. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma 
de 533 lei, cheltuieli de judecată (taxa judiciară de timbru şi 
onorariu avocaţial redus de la 833 lei la 333 lei). Cu cerere 
de anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la 
comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti. 
Pronunţată azi, 31.08.2018, prin punerea soluţiei la 
dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. 
Document: Hotarâre  1727/2018  31.08.2018

9 UPFAR Libro Events 23391/3/2018 ordonanta de plata TRIBUNAL BUCURESTI admisa

20.09.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: PI3 U
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea în parte. Obligă la plata 
sumei de 1292,70 lei remuneraţie aferente perioadei 
04.11.2016-31.12.2017 + 5,08 lei - penalităţi +950 lei 
cheltuieli de judecată. Stabileşte termen de plată 20 de zile 
de la comunicare. Respinge cererea în rest ca neîntemeiată. 
Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile 
de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 
20.09.2018.
Document: Hotarâre  1684/2018  20.09.2018

10 UPFAR Media SAT 24340/3/2018 ordonanta de plata TRIBUNAL BUCURESTI admisa

11.09.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: PIU fond 1
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea formulată de 
reclamanta Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual - 
Asociaţia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale, cu 
sediul în Bucureşti, sectorul 1, str. Iordache Golescu nr. 17, 
et.1, în contradictoriu cu pârâta Media Sat SRL. Ordonă 
debitoarei plata sumei de 1.205,80 lei, reprezentând 
contravaloarea remuneraţiei legale şi a sumei de 223,87 lei, 
penalităţi la această remuneraţie. Respinge ca neîntemeiată 
cererea de obligare a debitoarei la plata despăgubirilor 
reprezentând triplul remuneraţiei. Obligă debitoarea să 
plătească creditoarei suma de 952 lei, cheltuieli de judecată. 
Cu cerere de anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de 
la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti. 
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.09.2017. 

11 UPFAR ROM ELECTRONIC 
COMPANY

24342/3/2018 ordonanta de plata TRIBUNAL BUCURESTI admisa

Ora estimata: 08:30
Complet: PIU Fond 3
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea Ordonă debitoarei 
să plătească creditoarei suma de 1542,46 lei cu titlu de 
remuneraţie cu TVA inclus aferentă perioadei ianuarie 2017- 
august 2017. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma 
de 142,88 reprezentând penalităţi de întârziere aferente, 
calculate până la data de 20.09.2017, la care se adaugă 
penalităţile de 0,1% pe zi de întârziere calculate în 
continuare până la data achitării integrale a remuneraţiei. 
Respinge capătul de cerere privind obligarea debitoarei la 
despăgubiri reprezentând triplul sumelor legal datorate. 
Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 200 lei 
cu titlu de cheltuieli de judecată. În temeiul art. 1022 alin. 3 
Cpc, stabileşte un termen de plată de 10 de zile de la 
comunicarea prezentei hotărâri. Cu drept de cerere în anulare 
în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la 
Tribunalul Bucureşti. Pronun?ată în şedinţă publică, azi 
17.10.2018. 
Document: Hotarâre  1800/2018  17.10.2018

12 UPFAR MEDIA SUD SRL 24345/3/2018 ordonanta de plata TRIBUNAL BUCURESTI admisa

06.09.2018
Ora estimata: 08:30
Complet: PI1 U
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte cererea formulată de 
creditoarea UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FILM ŞI 
AUDIOVIZUAL –ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE GESTIUNE 
A OPERELOR AUDIOVIZUALE UPFAR-ARGOA , cu 
sediul în Bucureşti, sector 1, în contradictoriu cu debitoarea 
SC MEDIA SUD SRL , cu sediul în loc. Alexandria jud. 
Teleorman. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma 
de 0191,3 lei ( TVA inclus) reprezentând contravaloarea 
remuneraţiei cuvenită producătorilor de videograme pentru 
retransmitere prin cablu în perioada în perioada 21.06.2017-
21.05.2018 şi suma de 36,96 lei penalităţi de întârziere, în 
termen de 20 zile de la comunicarea hotărârii. Respinge 
cererea de obligare a pârâtei la plata triplului remuneraţiilor. 
Obligă debitoarea la 914 lei cheltuieli de judecată către 
creditoarea UPFAR-ARGOA. Cu drept de cerere în anulare 
pentru debitor în termen de 10 zile de la comunicarea 
hotărârii. Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.09.2018 
Document: Hotarâre  1597/2018  06.09.2018

13 UPFAR 

PARCHETUL DE PE 
LÂNGĂ JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 1 
BUCUREŞTI

21141/299/2018 inscriere proiect fuziune Judecatoria Sector 1 09.08.2018

14.08.2018
Ora estimata: 15:00
Complet: Complet amanari de pronuntare PJ-jud.ALECU 
D.R.
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată, cererea. Cu drept 
de apel în 5 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă 
publică azi, 14.08.2018.
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    14.08.2018



14 UPFAR 

PARCHETUL DE PE 
LÂNGĂ JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 1 
BUCUREŞTI

21143/299/2018 inscriere proiect fuziune Judecatoria Sector 1 29.08.2018

28.09.2018
Ora estimata: 11:00
Complet: CAM. CONSILIU C6 PJ S2 (fost C33 PJ)
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea petentei. Dispune 
înregistrarea, în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la 
grefa Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, a fuziunii prin 
absorbţie a ASOCIAŢIEI ROMÂNE PENTRU DREPTURI 
DE AUTOR DIN AUDIOVIZUAL (A.R.D.A.A.), de către 
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.. Constată 
încetarea personalităţii juridice a ASOCIAŢIEI ROMÂNE 
PENTRU DREPTURI DE AUTOR DIN AUDIOVIZUAL 
(A.R.D.A.A.). Cu drept de apel în termen de 5 zile de la 
comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la 
Judecătoria Sector 1 Bucureşti. Pronunţată în şedinţă 
publică azi, 28.09.2018 
Document: Încheiere finală (dezinvestire)    28.09.2018

15 UPFAR DACIN SARA 2712/2/2018 apel arbitraj CAB 30.09.2020

Ora estimata: 10:00
Complet: S4 C21A/PI

Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru completarea dosarului arbitral

Document: Încheiere de şedinţă    30.01.2019

16 Bet Master UPFAR ARGOA 40048/3/2018 pretentii TB 07.10.2020 ora estimata 11.45

17 CNC UPFAR ARGOA 11751/3/2019 pretentii TB 07.10.2020 ora estimata 13.30

18 UPFAR ARGOA DEYVID 22350/3/2016 DR.DE AUTOR CAB 30.09.2020

Admite în parte cererea. Obligă pârâta la plata către 
reclamantă a sumei de 14893,21 lei reprezentând remuneraţii 
aferente perioadei 09.02.2011-31.05.2016. Obligă pârâta să 
comunice reclamantei pentru perioada 09.02.2011-
31.05.2016 listele programelor de televiziune retransmise 
prin cablu, cu menţionarea ţării de origine a programului de 
televiziune, numărul de abonaţi, valoarea abonamentului, 
totalitatea veniturilor brute lunare obţinute din activitatea de 
retransmitere prin cablu a programelor şi serviciilor de 
programe de televiziune. Respinge în rest cererea ca 
neîntemeiată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei 
de 218,40 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentate 
de taxă judiciară de timbru, onorariu expert şi onorariu 
avocat redus. Cu drept de apel în termen de 30 de zile d la 
comunicare, care se depune la Tribunalul Bucureşti. 

19 UPFAR 

PARCHETUL DE PE 
LÂNGĂ JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 1 
BUCUREŞTI

38857/299/2019 modificari acte constitutive 23.01.2020 

Admite cererea petentei. Dispune înregistrarea modificărilor 
în Registrul Special, aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1 
Bucureşti. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la 
comunicare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Sector 
1 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia 
părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 23.01.2020. 

20
 PERGAM si AOTO

UPFAR(parat+UPFR+UCM
R+Dacin) 9789/3/2020 20.09.2020

Amână pronunţarea la data de 09.03.2021. Pronunţată prin 
punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei 
azi, 23.02.2021. 

21

UPFAR ARGOA 26369/299/2020 09.09.2020

Admite cererea. Dispune înregistrarea modificărilor în 
Registrul Special aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1 
Bucureşti. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la 
comunicare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Sector 
1 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia 
părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 09.09.2020. 


