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 Nr._______/____/____/2016 

           

 

MANDAT DE GESTIUNE 
 
 
 Subscrisa __________________________ S.R.L. / S.A., cu sediul în 
_____________________, Str. ________________________, Nr. ______, Bloc _____, 
Etaj ____, Ap. _______, Sector / Județ ________, persoană juridică română, identificată 
prin  J____/_____/_______ și prin C.I.F. __________________, având cont bancar nr. 
_____________________________________, deschis la _____________________, 
Telefon: _______________, Fax: ___________, E-mail: _________________, 
reprezentată legal prin dl/dna _______________________, având calitatea / funcţia de 

____________, în calitate de producător de:  

 □ opere  audiovizuale (inclusiv opere cinematografice) așa cum sunt acestea 

definite potrivit art. 64 din Legea nr. 8/1996
1
;  

 □ înregistrări audiovizuale (videograme) așa cum sunt acestea definite potrivit 

art. 106
1
 alin. (1) din Legea nr. 8/1996

2
;  

 
în temeiul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările 
şi completările ulterioare şi în conformitate cu statutul UPFAR-ARGOA, prin prezentul 
mandat de gestiune acord către UPFAR-ARGOA, în calitate de organism de gestiune 
colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor patrimoniale conexe, dreptul 
exclusiv de a-mi colecta și gestiona drepturile patrimoniale de autor și/sau drepturile 
patrimoniale de drepturi conexe, după caz, și anume: 
 

● dreptul patrimonial privind remuneraţia compensatorie pentru copia privată; 

● dreptul patrimonial ce rezultă din retransmiterea prin cablu a operei; 

● dreptul patrimonial ce rezultă din comunicarea publică (inclusiv prin internet); 
 
Prezentul mandat se acordă pe o perioadă de 10 ani de la momentul semnării de 

către mandant. 
 De asemenea, mandatez UPFAR-ARGOA să mă reprezinte în cadrul oricăror 
proceduri legale, judiciare, extrajudiciare, administrative (instanțe de judecată, instanțe 
arbitrale, O.R.D.A, etc.) și în fața oricăror instituții publice sau persoane fizice sau juridice  

                                                 
1
    Art. 64 din Legea nr. 8/1996: „Opera audiovizuală este opera cinematografică, opera exprimată printr-un 

procedeu similar cinematografiei sau orice altă operă constând dintr-o succesiune de imagini în mişcare, însoţite sau 
nu de sunete.”   
 
2
    Art. 106

1
 alin. (1) din Legea nr. 8/1996: „Se consideră înregistrare audiovizuală sau videogramă, în sensul 

prezentei legi, orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvenţe de imagini în mişcare, însoţite sau nu de 
sunet, oricare ar fi metoda şi suportul utilizate pentru această fixare.”   
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de interes public sau privat ce au ca obiect și drepturile patrimoniale de autor acordate prin 
prezentul mandat. Cheltuielile necesare, şi care nu reprezintă cheltuieli de funcționare ale  
UPFAR-ARGOA., vor fi deduse din sumele repartizate titularilor de drepturi de autor și / 
sau drepturi conexe cu ocazia fiecărei repartiții, în mod proporțional pentru fiecare titular 
de drepturi, dacă este cazul. 
 
 În acest scop mă oblig: 
 
- să furnizez lista operelor audiovizuale (inclusiv opere cinematografice) și/sau a 
înregistrărilor audiovizuale (videograme) realizate sau reprezentate până la această dată, 
conform anexei la prezentul mandat; 
- să declar lista operelor audiovizuale, în termen de cel mult 10 zile de la aducerea acestora 
la cunostinţă publică; 
- în cadrul relaţiilor profesionale, să ne informăm partenerii despre obligaţiile ce ne revin 
prin aderarea la UPFAR-ARGOA; 
- să semnalez, în scris, orice modificare a datelor mele de identificare, inclusiv ale 
reprezentantului meu legal dacă va fi cazul, în termen de cel mult 10 zile de la intervenirea 
modificării. 
  
 Declar că: 
 
- am luat la cunostinţă de prevederile statutului UPFAR-ARGOA, ca organism de gestiune 
colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și a drepturilor patrimoniale conexe; 
- suntem / nu suntem membru al unui alt organism de gestiune a drepturilor de autor şi/sau 
conexe din străinatate, respectiv: 
 

_______________________________________________________________________ 
                
  Societatea     (Uniunea)          Ţara            Drepturi gestionate şi teritoriul de 
exerciţiu     

 
 
 

Data: ____._____.2016            Mandant: _____________________________ 

 
 
 
 
 

UPFAR-ARGOA 

prin PREŞEDINTE / ADMINISTRATOR GENERAL 
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