NR

NUMAR DOSAR

CRT

INSTANTA

PARAT

RECLAMANT
TERMEN
PE ROL

2

TERMEN NOU SAU SENTINTA INSTANTA
SEDINTA DIN 25.10.2018 - TERMEN 22.11.2018/ TERMEN 10.01.2019 / TERMEN 21.02.2019/
TERMEN 21.03.2019/ TERMEN 23.05.2019/ TERMEN 05.09.2019
12.03.2020
Ora estimata: 13:00
Complet: C 7 Civil
Tip solutie: Respinge cererea
05.09.2019 Solutia pe scurt: Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei. Respinge actiunea, ca
fiind formulată de o persoana fara calitate procesuala activa . Respinge cererea de chemare in garantie
formulată de paratii executor judecatoresc Doina Safta si BEJ Doina Safta impotriva UCMR-ADA., ca
neintemeiată Respinge cererea de chemare in garantie formulată de paratii executor judecatoresc Doina
Safta si BEJ Doina Safta impotriva Casei de Asigurari a Executorilor Judecatoresti din Romania, ca
neintemeiată. Obliga pe reclamanta la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 5000 lei, onorariu
de avocat catre parati Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare, ce se depune la
Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti. Pronunţata azi, 12.03.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia
16.07.2020
Ora estimata: 14:30
Complet: C 7 Civil
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea . Dispune completarea dispozitivului Sentintei civile nr.
16.07.2020 2342/12.03.2020 pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucure?ti in dosarul nr. 22673/301/2019 cu
urmatoarea dispozitie : „ obliga pe reclamanta si la plata cheltuielilor de judecata in suma de 6214 lei
reprezentand taxa de timbru, catre parati.”. Cu apel in 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la
Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti. Pronunţata azi, 16.07.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia
părţilor prin mijlocirea grefei instanţei .
Document: Hotarâre 5633/2020 16.07.2020
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03.02.2021
Ora estimata: 08:30
Complet: C-Proprietate Intelectuală Fond 1
03.02.2021 Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite in parte cererea. Obliga parata sa-i restituie reclamantei suma de 821.776,09
lei aferenta perioadei 11.12.2015 - 10.02.2018 reprezentând plata nedatorata. Obliga parata la plata
catre reclamanta a sumei de 31.435,81 lei cheltuieli de judecata constând in onorariu avocat si taxa
judiciara de timbru. Cu apel in 30 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi,
21.10.2020
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Ora estimata: 08:30
Complet: C-Proprietate Intelectuală Fond 1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Incuviinteaza proba cu inscrisuri si expertiza tehnica contabila solicitate de catre parti.
Pune in vedere paratei sa puna la dispozitia expertului contabil inscrisurile solicitate de catre reclamant
a fi depuse la dosar si toate cele ce vor fi necesare efectuarii expertizei. Stabileste urmatoarele obiective
la care sa raspunda expertul contabil: 1. Sa se stabileasca totalitatea sumelor colectate de catre parata
pentru gestiunea obligatorie a drepturilor aferente perioadelor 19.09.2005 -27.10.2008 ; 13.04.201601.10.2018 si respectiv pentru gestiunea facultativa a drepturilor aferente perioadei 13.04.201601.10.2018 cu indicarea fiecarei categorii de drepturi apartinand celor doua tipuri de gestiune si a
incasarilor lunare in perioadele sus mentionate . 2. Sa se determine totalul sumelor care i se cuvin
reclamantului pentru drepturile sus mentionate in doua variante , respectiv: 2.1 corespunzator utilizarii
operelor acestuia in raport de criteriile statutare de repartitii si repertoriile utilizatorilor declarate ORDA
cu excluderea emisiunilor proprii ale organismelor de televiziune si a serviciilor de programe indiferent
07.04.2021 daca drepturile apartin acestora sau le-au fost cesionate de alti titulari; 2.2 fara excluderea de la pct.2.1;
3. Sa se stabileasca remuneratiile care au fost achitate efectiv reclamantului pentru drepturile supuse
gestiunii obligatorii si respectiv facultative aferente perioadelor mentionate la pct.1 cu indicarea
distincta a sumelor achitate pentru fiecare an din respectivele perioade , data la care a fost facuta plata
categoria de drepturi pentru care s-a facut plata drepturilor astfel ; 4. Sa se stabileasca daca
remuneratiile astfel platite au fost calculate in acord cu regulile de repartitie statutare in vigoare la
momentul stabilirii repartizarilor ; 5. Sa se stabileasca daca exista sume restante de repartizat si de
platit reclamantului pentru fiecare an din perioadele sus mentionate cu indicarea categoriei de drepturi
pentru care sunt datorate . 6. Sa se stabileasca dobanda legala aferenta sumelor determinate la pct. 6.
Incuviinteaza partilor participarea a cate unui expert pateu la efectuarea expertizei. Stabileste onorariu
provizoriu de expert cuantum de 4000 lei sarcina partilor ce va fi suportat in mod egal de catre acestea.
Desemneaza expert tehnic contabil in persoana d-nei.Caruceru Roxana Iuliana. Dispune efectuarea
adrsei catre expert pentru efectuarea raportului de expertiza contabila cu obiectivele sus mentionate pana
la termenul de judecata din data de 02.12.2020. Dispune efectuarea adresei catre BLET prin care se va
aduce
la cunostiinta
Ora
estimata:
12:00 desemnarea expertului . Pronuntata in sedinta publica azi 21.03.2016.

22673/301/2018

BEJ DOINA SAFTA

UPFAR ARGOA

22673/301/2018/ a1

BEJ DOINA SAFTA

UPFAR ARGOA

1

40048/3/2018

11751/3/2019

2712/2/2018

BET MASTER SRL

UPFAR ARGOA

DACIN

UPFAR ARGOA

CENTRUL NAŢIONAL
AL
CINEMATOGRAFIEI

UPFAR ARGOA

5

9789/3/2020

UPFAR
ARGOA/UPFR/DACIN
SARA

PERGAM/AOTO

6

Complet: S4 C21A/PI
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:
12.06.2019
Ora estimata: 9:00
Complet: S4 C21A/PI
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Încuviinţează în parte cererile părţilor referitoare la probaţiune, urmând ca expertiza
judiciară solicitată de acestea să aibă următoarele obiective: - pentru repartizarea remuneraţiei echitabile
aferente copiei private: stabilirea proporţiei repertoriilor de opere audiovizuale (ca raport între durata
cumulată a operelor din repertoriul fiecărei părţi din proces şi durata cumulată a operelor gestionate
colectiv de cele 2 părţi) la nivelul fiecărui an, începând cu 01.04.2012; - pentru repartizarea
remuneraţiilor aferente retransmiterii prin cablu a operelor audiovizuale: utilizarea reală a operelor
audiovizuale în programele TV retransmise prin cablu (ca raport între durata cumulată a operelor
10.02.2021 audiovizuale din repertoriul fiecărei părţi – luând în considerare şi numărul de utilizări – înregistrate la
nivelul fiecărui post TV retransmis prin cablu şi durata totală de emisie a respectivului post TV). Se
vor avea în vedere posturile TV retransmise prin cablu la nivel naţional şi care se află în pachetul
standard al primilor 4 operatori de cablu din RO (după cifra de afaceri a anului precedent celui în care
se face măsurătoarea). Specialiştii vor lua în considerare acele opere audiovizuale incluse în repertoriile
declarate la ORDA şi pentru care apelantele DACIN-SARA şi UPFAR ARGOA depun la dosar
contracte încheiate între producători şi autorii operelor. Într-o variantă secundară, se vor avea în vedere
repertoriile declarate de părţi la ORDA. În ambele variante expuse (repertorii declarate, respectiv
repertorii constatate prin contracte) se va întocmi şi o variantă care să aibă în vedere repertoriul extins
al colectorului unic DACIN-SARA. Se vor evidenţia distinct emisiunile şi serviciile de programe de
radiodifuziune sau de televiziune incluse în repertoriile declarate. Măsurătorile se vor realiza pentru
lunile aprilie, septembrie şi decembrie ale anilor 2013, 2015, 2017 şi 2018 din perioada de referinţă
(01.04.2012 la zi), cu utilizarea informaţiilor furnizate de ARMADATA. Desemnează pentru efectuarea
expertizei pe domnul Gheorghe Gheorghiu, în calitate de specialist, alături de 2 (doi) specialişti
desemnaţi de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de
Ora estimata: 11:00
Complet: C- proprietate intelectuală fond 2
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
23.02.2021 Document:
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ORDA

UPFAR ARGOA

Solutia pe scurt: Respinge cererea ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la
comunicare.Cererea de exercitare a căii de atac se depune la CAB. Pronunţată în şedinţă publică azi,
04.01.2021 23.09.2020.

8 5492/2/2020

ORDA

UPFAR ARGOA

Amână judecarea cauzei la data de 14.04.2021, pentru a da posibilitatea părţilor să încheie o tranzacţie
14.04.2021 în vederea stingerii litigiului pe cale amiabilă.

9 35106/299/2020

UPFAR ARGOA

DUMITRU TANASE

4487/2/2020

Nu exista informatii

35107/301/2020

UPFAR ARGOA

DUMITRU TANASE

10

22351/3/2016

DANMARK COMPANY

UPFAR ARGOA

11

15/32/2018

ORODENT

PE ROL

10.12.2020
Ora estimata: 08:30
Complet: Complet amanari pronuntare jud.MARGINEANU A.
Tip solutie: Respinge cererea
Solutia pe scurt: Respinge excepţia lipsei de interes, invocată de pârâtă, ca neîntemeiată. Respinge
cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Tănase Dumitru în contradictoriu cu pârâta
05.03.2021 Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România Asociaţia Română de Gestiune a
Operelor din Audiovizual, ca inadmisibilă. Respinge cererea reclamantului privind obligarea pârâtei la
plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronun?are.
Apelul se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucure?ti. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia
păr?ilor de către grefa instan?ei, astăzi, 10.12.2020.
Document: Hotarâre 9700/2020 10.12.2020
Solutia pe scurt: Suspendă judecata cauzei conform art. 411 alin.1 pct. 2 Cod proc.civ. Cu recurs pe
durata suspendării.
05.03.2021
Ora estimata: 8:30
Complet: Apel Urgenţă 3
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:
03.03.2021
Ora estimata: 10:30
Complet: S4-C3A/PI/CIV
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:
25.11.2019
03.03.2021 Ora estimata: 13:00
Complet: PI3 CC
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Îndreaptă din oficiu eroarea materială din hotărârea pronunţată în dosarul
22351/3/2016: perioada pentru care se datorează remuneraţiile este 09.02.2011-21.03.2017. Cu apel.
Pronunţată în şedinţă publică, 25.11.2019.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială 25.11.2019
31.01.2019
Ora estimata: 08:30
Complet: PI3
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite acţiunea. Obligă la plata sumei de 36 lei + 823 lei - remuneraţii aferente
perioadei 04.09.2011-31.03.2017 +70 lei +8972 lei penalităţi. Obligă la plata sumei de 1100 lei
cheltuieli de judecată. Cu apel. Pronunţată în şedinţa publică, 31 ianuarie 2019.
17.03.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: C C1
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:
16.12.2020
Ora estimata: 09:00
Complet: C C1
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Acordă termen la 17.03.2021, ora 09,00, pentru legala îndeplinire a procedurii de
17.03.2021
citare cu reclamanta.
Document: Încheiere de şedinţă 16.12.2020
07.10.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C C1
Tip solutie: 155/1 c.pr.civ
Solutia pe scurt: În temeiul art. 242 Cod pr. civ. suspendă judecata. Cu drept de recurs pe toată durata,
declaraţia de recurs urmând a fi depusă la Tribunalul Bacău. Pronunţată azi, 07.10.2019, prin punerea
soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Document: Încheiere - Suspendare 07.10.2019
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24731/197/2020

BUDI VICENŢIU IOAN

UPFAR ARGOA

Ora estimata: 09:00
Complet: P14-CAMERA PRELIMINARA+FOND-AMANARI
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:
08.02.2021
Ora estimata: 14:00
Complet: P14-CAMERA PRELIMINARA+FOND
Tip solutie: Amână pronunţarea
10.03.2021 Solutia pe scurt: Având în vedere lipsa de timp pentru deliberare, stabileşte termen pentru pronunţare
la data de 23.02.2021, potrivit dispoziţiilor art. 391 alin. 1 Cod procedură penală.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării 08.02.2021
18.01.2021
Ora estimata: 09:00
Complet: P14-CAMERA PRELIMINARA+FOND
Tip solutie: Termen preschimbat
Solutia pe scurt: preschimbat termenul la data de 08.02.2021, ora 14:00
Document:

13

2712/2/2018

14

D.A.C.I.N. - S.A.R.A

UPFAR ARGOA

10.02.2021
Ora estimata: 12:00
Complet: S4 C21A/PI
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se lua cunostinta de inscrisurile depuse la dosarul cauzei
Document: Încheiere de şedinţă 10.02.2021
SEDINTA DIN 12.06.2019 Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Încuviinţează în parte cererile părţilor referitoare la probaţiune, urmând ca expertiza
judiciară solicitată de acestea să aibă următoarele obiective: - pentru repartizarea remuneraţiei echitabile
aferente copiei private: stabilirea proporţiei repertoriilor de opere audiovizuale (ca raport între durata
cumulată a operelor din repertoriul fiecărei părţi din proces şi durata cumulată a operelor gestionate
colectiv de cele 2 părţi) la nivelul fiecărui an, începând cu 01.04.2012; - pentru repartizarea
remuneraţiilor aferente retransmiterii prin cablu a operelor audiovizuale: utilizarea reală a operelor
audiovizuale în programele TV retransmise prin cablu (ca raport între durata cumulată a operelor
04.03.2019 audiovizuale din repertoriul fiecărei părţi – luând în considerare şi numărul de utilizări – înregistrate la
nivelul fiecărui post TV retransmis prin cablu şi durata totală de emisie a respectivului post TV). Se
vor avea în vedere posturile TV retransmise prin cablu la nivel naţional şi care se află în pachetul
standard al primilor 4 operatori de cablu din RO (după cifra de afaceri a anului precedent celui în care
se face măsurătoarea). Specialiştii vor lua în considerare acele opere audiovizuale incluse în repertoriile
declarate la ORDA şi pentru care apelantele DACIN-SARA şi UPFAR ARGOA depun la dosar
contracte încheiate între producători şi autorii operelor. Într-o variantă secundară, se vor avea în vedere
repertoriile declarate de părţi la ORDA. În ambele variante expuse (repertorii declarate, respectiv
repertorii constatate prin contracte) se va întocmi şi o variantă care să aibă în vedere repertoriul extins
al colectorului unic DACIN-SARA. Se vor evidenţia distinct emisiunile şi serviciile de programe de
radiodifuziune sau de televiziune incluse în repertoriile declarate. Măsurătorile se vor realiza pentru
lunile aprilie, septembrie şi decembrie ale anilor 2013, 2015, 2017 şi 2018 din perioada de referinţă
(01.04.2012 la zi), cu utilizarea informaţiilor furnizate de ARMADATA. Desemnează pentru efectuarea
expertizei pe domnul Gheorghe Gheorghiu, în calitate de specialist, alături de 2 (doi) specialişti
desemnaţi de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de

7222/300/2019

15

D.A.C.I.N. - S.A.R.A

UPFAR-ARGOA

26.03.2021
Ora estimata: 10:00
Complet: Apel 16
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:
04.02.2020
Ora estimata: 08:30
Complet: Amanari pronuntare Duma
26.03.2021
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea de chemare in judecata. Obliga parata sa plateasca reclamantei suma de
190.062,65 lei, reprezentand diferenta remuneratie. Obliga parata la plata catre reclamanta a dobanzii
legale penalizatoare aplicabila in raporturile dintre profesionisti, calculata la suma datorata conform
dispozitiilor art. 3 alin. 2 ind. 1 din O.G. nr. 13/2011, incepand cu data introducerii cererii de chemare
in judecata si pana la data restituirii sumei de 190.062,65 lei. Obliga parata la plata catre reclamanta a
cheltuielilor de judecata constand in taxa judiciara de timbru (4907 lei) si onorariu de avocat (3500
lei). Cu drept de apel in termen de 30 zile de la data comunicarii. Cererea de apel se depune la
Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti. Pronuntata, astazi, 04.02.2020, prin punerea solutiei la dispozitia
partilor prin mijlocirea grefei instantei conform art. 396 alin. 2 C.proc.civ.
Document: Hotarâre 614/2020 04.02.2020

