Dare de seamă 2021 - Anexa 1 la
Decizia nr. 32 din 22.01..2020
conform art.156 din Legea nr. 8/1996

HOTARAREA AGA Nr. 9 din 19.04.2022
( înregistrată în Registrul Intern al actelor Adunării Generale cu nr. AGA 01.82/19.04.2022)

ORGANISMUL DE GESTIUNE COLECTIVĂ1
UNIUNEA PRODUCǍTORILOR DE FILM ŞI AUDIOVIZUAL DIN ROMÂNIA
ASOCIAŢIA ROMÂNǍ DE GESTIUNE A OPERELOR DIN AUDIOVIZUAL

UPFAR – ARGOA
DARE DE SEAMĂ PRIVIND ACTIVITATEA ANULUI 2021
ADRESA
DATE DE CONTACT
ADRESĂ DE
E-MAIL
SITE
COD FISCAL

1

Sediu: Str. Iordache Golescu nr. 17, etaj 1, sector 1, Bucuresti
Tel./fax 021.310.09.04
Tel./Fax 021.311.71.04
office@upfarargoa.ro
www.upfarargoa.ro
RO 12263159

Se menţionează denumirea completă a organismului de gestiune colectivă.
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CAPITOLUL I. Informaţii privind refuzurile de acordare a licenţelor (art. 156 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 8/1996

Numele utilizatorului

Drepturile pentru care
a fost refuzată
acordarea licenței
neexclusive

Motivarea pe scurt
pentru neacordarea
licenței

Cazuri în care licența
a fost acordată ulterior
primei solicitări

Perioada de timp înregistrată de la depunerea cererii
pentru obținerea licenței și acordarea acesteia
(pentru utilizatorii refuzați inițial și acceptați după
cereri ulterioare)

NU ESTE CAZUL
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CAPITOLUL II. Informaţii privind valoarea totală a sumelor plătite directorului general, membrilor consiliului director, precum şi ale membrilor comisiilor
interne, precum şi alte beneficii acordate acestora (art. 156 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 8/1996

Denumire funcție

Salarii – NET
(BRUT)

Plăți
compensatorii

Director general
Administrator/Director general
Director general adjunct
Manager general
Director executiv

54.951 lei net
(93.941 lei brut)
-

-

Președinte
Vicepreședinte
Membrii CD

Comisii
Comisia de etică și disciplină
Comisia de cenzori

Comisia de validare (a membrilor și
repartițiilor)

Comisia de supraveghere și monitorizare

Salarii – NET
(BRUT)

Sume plătite în cursul anului pentru care se face raportarea
Remunerații încasate
Beneficii de
Remunerații încasate
sub forma
Remunerații
natura
în calitate de titular de
indemnizaţiilor de
încasate
pecuniară
drepturi
reprezentare
-

-

-

562.008 lei

126.000 lei net
(215.390 lei brut)

-

Sume plătite în cursul anului pentru care se face raportarea
Remunerații încasate în calitate
Remunerații încasate în calitate de
Plăți compensatorii
de membru al comisiei
titular de drepturi

Alte beneficii
25.000 lei Proiecte Fond
Social Cultural
Educational, din care:
TANGAJ
PRODUCTION SRL
pentru promovarea si
distribuirea filmului
documentar de lungmetraj “NOI
IMPOTRIVA
NOASTRĂ”(26.03.2021)
Alte beneficii

-

-

30.000 lei (Cenzor RADA
NICOLAE Hotararea AGA nr.
17/28.04.2021)

-

-

-

-

Nu este cazul

-

-

-

-

10.500 lei net (17.949 lei brut )

152.974 lei

23.405 lei TOTAL
Proiecte Fond Social
Cultural Educational, din
care:
PELINISTEPEPACE =
8.405 lei curs online de
specializare in domeniul
producţie de film si
televiziune organizat de
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Academia de Film din
New York si DASH
FILM = 15.000 lei
postproductie film
documentar de
scurtmetraj: ”EMILIA
HOSU ARE HIV”
60.000 lei TOTAL
Proiecte Fond Social
Cultural Educational, din
care: ASTRA DELL
ARTE = 20.000 lei
Festival film Simfest
2021 si ASOCIATIA
ART VIVA producție
documentar online
”ROMANIA INFINITA”

Comisia specială privind accesul la informații

-

-

2.000 lei net (3.424 lei brut )

91.126 lei

Comisia de negociere

-

-

Nu este cazul

-

-

-

-

Nu este cazul

-

-

Comisia de specialitate
Comisia permanentă de opere și programe
Comisia profesională
Comisia social-culturală
Comisia de tarife
Comisia pentru supraveghere (a sumelor
colectate)
Organ cu funcţie de supraveghere
Comisia social-culturală
Comisia de lectură și creație
Comisia de repartiție
Biroul executiv
Comisia de clasificare a operelor
Comisia profesională

Altele

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
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CAPITOLUL III. Informații privind remunerațiile colectate, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări (art. 156 alin. (2) lit. f)
Total sume colectate în anul pentru care se face raportarea
Perioada
Reproducere
Retransmitere
cablu
Copie privată
Radiodifuzare
radio
Radiodifuzare
TV
Suită
Licențe
multiteritoriale
pentru
drepturile
online asupra
operelor
muzicale
Remuneraţie
suplimentară
anuală
Comunicare
publică
ambiental
Concerte şi
spectacole
Prestaţii
audiovizuale
Cinematografe
Internet
-

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

626.958,09

597.575,56

577.576,78

574.598,60

627.978,12

441.920,97

0,00

266.973,62

272.631,17

261.521,04

266.334,90

210.764,32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.005,75

53.408,57

45.208,43

32.538,90

Aug

Sep

Oct

Nov

731.609,99

565.018,97

579.057,53

570.424,22

586.085,57

566.404,64

7.045.209,04

200.016,87

180.893,52

206.132,18

241.435,46

225.439,73

585.783,55

2.917.926,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

119.588,36

123.989,13

41.212,73

32.024,43

47.498,25

Iul

113.550,95

77.870,36

Dec

76.868,05

Total
general

863.763,91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tonuri
apel
Alte drepturi
gestionate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suma totală

726.963,84

917.957,75

895.416,38

868.658,54

926.337,45

700.183,54

1.045.177,81

865.500,85

909.178,84

853.072,41

889.395,66

1.229.056,24

10.826.899,31

-

1. Se vor menționa fără TVA;
2. Nu se includ penalități;
3. Nu se includ sumele repartizate către alte ogc-uri (in cazul colectorilor unici /comuni).
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DREPT GESTIONAT

Reproducere
Retransmitere cablu
Copie privată
Radiodifuzare radio
Radiodifuzare tv
Suită
Licențe multiteritoriale pentru drepturile
online asupra operelor muzicale
Remuneraţie suplimentară anuală
Comunicare publică ambiental
Concerte şi spectacole
Prestaţii audiovizuale
Cinematografe
Internet
Tonuri apel

-

Alte drepturi gestionate
Suma totală

PENALITĂȚI
ÎNCASATE ÎN ANUL
PENTRU CARE SE
FACE
RAPORTAREA

105.515,15
773,16

98,80

106.387,11

TRANZACȚII*
Număr
Valoarea

SUME RECUPERATE DIN LITIGII
Remunerații Penalități
Utilizări
Daune
neautorizate morale

Alte
sume

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Date cu privire la tranzacţiile încheiate cu utilizatorii, dacă este cazul.
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Drept gestionat
Sume colectate în calitate de
colector unic /comun/ în anul
pentru care se face
raportarea*

Sumă

Retransmitere prin
cablu-UPFAR

Comunicare
publica/ambiental
Sume colectate prin
intermediul altui ogc din
românia ce provin din anul
pentru care se face
raportarea

OGC beneficiare

Cont distinct

1.206.158,13
63.990,23
6.146.859,23

UPVR
ADPFR
UPFAR-ARGOA

462.15.UPVR
462.15.ADPFR
462.15.UPFAR

7.417.007,59

TOTAL
UPFAR-ARGOA

462.16.UPFAR

OGC colector

Mod evidenţiere

863.862,71

Drept gestionat
Remuneratie
compensatorie copie
privata

Sumă

Retransmitere prin cabluUCMR

-

2.966.459,51

2.966.459,51

TOTAL

462.18.UPFAR

UPFR

-

-

-

Denumire OGC

Drept gestionat

Perioada

Sumă

Sume colectate prin
intermediul organismelor
similare din străinătate

-

-

-

-

Sume colectate pentru
organismele similare din
străinătate

Denumire OGC

Drept gestionat

Perioada

Sumă

-

-

-

-

Titular de drepturi

Drept gestionat

Sumă

Mod evidenţiere

-

-

-

-

Sume colectate în baza
mandatului special în anul
pentru care se face
raportarea

Drept gestionat
Sume colectate în calitate de
colector
unic/comun/structură de
colectare ce provin din anii
anteriori

Retransmitere prin
cablu-UPFAR

Sumă

OGC
beneficiar

Perioada

Dobândă

Penalităţi

Cont distinct

194.970,85 UPVR
10.343,78 ADPFR

2015 - 2020
2015 - 2020

-

-

462.15.UPVR
462.15.ADPFR

993.616,29 UPFARARGOA
1.198.930,92 TOTAL

2015 - 2020

-

-

462.15.UPFAR
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Comunica
publica/ambiental

Sume colectate prin
intermediul altui ogc din
românia ce provin din anii
anteriori

-

-

-

-

-

-

Drept gestionat

Sumă

OGC colector

Perioada

Dobândă

Penalităţi

Mod evidenţiere

Remuneratie
compensatorie copie
privata
Retransmitere prin
cablu-UCMR

-

-

-

-

-

TOTAL
* Se

10.248,66 UCMR-ADA

IANDEC.2008/IANDEC.2010

462.10.COLECT

10.248,66

menționează suma totală colectată
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CAPITOLUL IV. Informaţii financiare privind comisionul (art. 156 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996
COMISION REŢINUT AUTORILOR SAU TITULARILOR DE DREPTURI PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR OCAZIONATE DE COLECTAREA, REPARTIZAREA ŞI PLATA REMUNERAŢIILOR

Categorii de drepturi
Reproducere
Retransmitere cablu
Copie privată
Radiodifuzare radio
Radiodifuzare tv
Suită
Licențe multiteritoriale
pentru drepturile online
asupra operelor muzicale
Comunicare publică
ambiental
Concerte şi spectacole
Prestaţii audiovizuale
Cinematografe
Internet

-

Remuneraţie suplimentară
anuală
Comunicare
Tonuri apel
publică
Reproducere
Alte drepturi gestionate
TOTAL

Procent

15,00%
13,00%
-

1.017.730,62
415.165,54
-

15,00%

123.514,94

-

-

-

-

-

Total sumă repartizată

Valoare

Costuri reale*

6.785.046,79
3.193.581,08
823.432,93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.556.411,10

10.802.060,81
Costuri indirecte

Tip cost

cheltuieli mat. consumabile
chelt. cu obiecte de inventar
chelt. cu materiale nestocate
chelt. privind energia si apa
chelt.privind reparatiile
chelt. cu chiriile
chelt.cu asig.

Justificare**
-

Valoare

Total

1.620,41
309,40
12.457,30
0,00
489,53
305.434,66
803,30

1.620,41
309,40
12.457,30
0,00
489,53
305.434,66
803,30
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chelt. cu indemnizatiile si colaboratorii
chelt. cu onorariile avocatilor si
chelt.judiciare
chelt. de protocol si promovare
chelt. pv transporturile
chelt. posta si telecomunicatii
chelt. cu comisioane bancare
chelt. cu prestari servicii
chelt. cu taxele jud
chelt. privind salariile+tichete+taxe
alte chelt de exploatare
chelt. cu diferentele de curs
chelt. privind amortizarile
TOTAL

236.763,00
50.073,90

236.763,00
50.073,90

1.396,06
0,00
8.506,66
8.227,50
160.895,32
835,00
938.581,00
67.935,54
721,12
23.356,54
1.818.406,24

1.396,06
0,00
8.506,66
8.227,50
160.895,32
835,00
938.581,00
67.935,54
721,12
23.356,54
1.818.406,24

NOTA: In anul 2021, asociatia a inregistrat cheltuieli cu activitati social-culturale-educationale in valoare 92.063,24 lei, activitati speciale in valoare de 115.355,54 lei si 62.014.48 lei
Venituri provenite din operaţiuni bancare asupra comisionului
Tip operaţiune
Instituţie bancară
Durată
Total
Investire
Plasamente
Depozite bancare
* Costuri specifice pe drept gestionat, acolo unde este cazul (studii, negocieri metodologii, instuiri, etc.), nu include costurile indirecte;
**Explicație privind metoda de alocare asumelor (hotărâri AGA, decizii CONSLIUL DIRECTOR, contracte, etc.), se menționează tip document, nr. și data acestuia acolo unde este cazul.
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CAPITOLUL V. Secţiunea V.1. - Informaţii financiare privind sumele repartizate (art. 156 alin (2) lit. h) din Legea nr. 8/1996
Comision
Drepturi
Comision reţinut
Data
Suma
reţinut
Nr. membri
Gestionate
(valoric)
repartiţiei
(procent)
Reproducere
1.751.623,00
262.717,05
15%
14.06.2021;
47
Retransmitere
09.09.2021;
cablu
05.10.2021
14.06.2021;
594.520,55
77.287,67
13%
09.09.2021;
41
Copie privată
05.10.2021
Radiodifuzare
radio
Radiodifuzare
Sume repartizate
TV
propriilor membri
Suită
Licențe
(persoane fizice şi
pentru
juridice) ce provin multiteritoriale
drepturile online
din anul pentru
asupra operelor
muzicale
care se face
14.06.2021;
Comunicare
raportarea
513.677,66
77.051,65
15%
09.09.2021;
35
publică
05.10.2021
ambiental
Concerte şi
spectacole
Prestaţii
audiovizuale
Cinematografe
Internet Tonuri apel
Remuneraţie
suplimentară
anuală
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Alte drepturi
gestionate
Total general
Drepturi
Gestionate
Sume repartizate
propriilor membri,
în anul pentru care
se face raportarea,
ce provin din anii
anteriori

Retransmitere
cablu
Copie privată
Comunicare
publică ambiental
Remuneraţie cf
Hot AGE
21.12.2021)
TOTAL

2.859.821,21
Suma
496.708,75
402.053,41
143.377,68

-

417.056,37
Comision reţinut
(valoric)
74.506,31
52.266,94
21.506,65

2.332.000,00

-

-

Data
repartiţiei

Nr. membri

13%

04.03.2021
04.03.2021

31
27

15%

04.03.2021

26

0%

21.12.2021

106

Data
repartiţiei

Nr. nemembri

14,58%
Comision
reţinut
(procent)
15%

373.719,03

Copie privată

1.180.654,92

153.485,14

13%

2.473,21

370,98

15%

3.674.588,31

527.575,15

Drepturi
Gestionate
Retransmitere
cablu UPFAR

Suma

Suma
565.518,54

148.279,91

-

2.491.460,18

TOTAL

3.374.139,84

0

-

Retransmitere
cablu UPFAR

Comunicare
publică ambiental
Sume repartizate
nemembrilor, în
anul pentru care se
face raportarea, ce
provin din anii

-

14%
Comision
reţinut
(procent)
15%

Drepturi
Gestionate
Sume repartizate
nemembrilor ce
provin din anul
pentru care se face
raportarea

-

Comision reţinut
(valoric)

Comision reţinut
(valoric)
84.827,78

14,36%
Comision
reţinut
(procent)
15%

14.06.2021;
09.09.2021;
05.10.2021
14.06.2021;
09.09.2021;
05.10.2021
14.06.2021;
09.09.2021;
05.10.2021

-

-

-

Data
repartiţiei

Nr. nemembri

04.03.2021
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anteriori

Copie privată
Comunicare
publică ambiental
TOTAL
Drepturi
Gestionate

Sume repartizate
organismelor de
gestiune colectivă
din România

Retransmitere
cablu
Retransmitere
cablu
Retransmitere
cablu TOTAL
Copie privată
Copie
privată TOTAL:

118.924,08

13%

04.03.2021

1.661,89
1.481.981,08

249,28
204.001,15

04.03.2021

distrib lunara

UPFR/UPVR(fuziune)

1.401.128,99

83.412,08

74.334,01

4.942,45

7%

distrib lunara

ADPFR

1.475.463,00
47.760,00
47.760,00

88.354,53
522,58
522,58

5,99%
1%
1%

distrib lunara

ADPFR

1.523.223,00

88.877,11

Suma

Comision reţinut
(valoric)

Retransmitere
cablu UPFAR

1.479.736,32

221.960,45

Retransmitere
cablu TOTAL

1.479.736,32

221.960,45

15%

75.956,31

9.874,32

Drepturi
Gestionate

Suma

Comision reţinut
(valoric)

Copie privată :

13%

3.827,12
Copie privată

-

15%
13,77%
Comision
reţinut
(procent)
6%

5,83%
Comision
reţinut
(procent)
15%

TOTAL:

Sume repartizate
organismelor
similare din
străinătate

914.800,65

497,53
13%

Data
repartiţiei

Data
repartiţiei

Denumire organism de gestiune

Denumire organism de gestiune

04.03.2021;
14.06.2021;
09.09.2021;
05.10.2021

AGICOA (Elvetia)

04.03.2021;
14.06.2021;
09.09.2021;
05.10.2021
04.03.2021;
14.06.2021;
09.09.2021;
05.10.2021

COMPACT COLLECTIONS(Anglia)

EGEDA (Spania)
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13.388,56

1.740,51

Copie privată

13%

3.698,59

480,82

Copie privată

13%

3.729,63

484,85

Copie privată

13%

951,33

123,67

Copie privată

Total copie:
Comunicare
publica amb. :

101.551,55
143.701,86

13.201,70
21.555,28

7.954,15

Comunicare
publica amb.

10.586,48

1.193,12
15%

1.587,97
15%

162.242,49
1.743.530,36

24.336,37
259.498,52

Drepturi
Gestionate

Suma

Comision reţinut
(valoric)

-

-

-

FINTAGE AUDIOVISUAL TIGHT
B.V.

04.03.2021;
14.06.2021;
09.09.2021;
05.10.2021
04.03.2021;
14.06.2021;
09.09.2021;
05.10.2021
04.03.2021;
14.06.2021;
09.09.2021;
05.10.2021

COMPACT COLLECTIONS

GWFF (Germania)

KAPLAN MEDIA(Franta)

SUISSIMAGE (Elvetia)

13%
15%

Comunicare
publica amb.

Total ambiental:
TOTAL:
Sume repartizate
entităţilor de
gestiune
independente

13%

04.03.2021;
14.06.2021;
09.09.2021;
05.10.2021
04.03.2021;
14.06.2021;
09.09.2021;
05.10.2021
04.03.2021;
14.06.2021;
09.09.2021;
05.10.2021
04.03.2021;
14.06.2021;
09.09.2021;
05.10.2021

15%
14,88%
Comision
reţinut
(procent)
-

EGEDA (Spania)

KAPLAN MEDIA(Franta)

Data
repartiţiei

Denumire entitate

-
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Sume
Sume repartizate
Comision
repartizate
moştenitori
Moştenire vacantă*
reţinut
moştenitorilor
nemembri
(valoric)
membri
14.657.283,80
1.645.288,20
TOTAL
*Sume repartizate pentru titulari de drepturi decedați ai căror moștenitori nu sunt cunoscuți
Sume repartizate
în temeiul art. 28
din Legea nr.
8/1996

Comision
reţinut
(procent)
11,23%

Data repartiţiei
-
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CAPITOLUL V. Secţiunea V.2. - Informaţii privind criteriile de repartiţie (art. 156 alin (2) lit. h) din Legea nr. 8/1996

Drepturi Gestionate

Reguli de
repartiţie
*

Organul de
conducere
care a
aprobat
efectuarea
repartiţiei

Număr
utilizatori
identificaţi

Art. 24.1
Statut

Cenzor si
avizat CD

108

Art. 24.2
Statut
-

Cenzor si
avizat CD
-

Art. 24.3
Statut

Cenzor si
avizat CD

Număr
utilizatori
- plătitori

Număr
utilizatori care
au transmis
documente în
baza cărora se
efectuează
repartiţia

Număr documente
transmise de
utilizatori în
vederea efectuării
repartiţiei**

Număr documente
transmise de
utilizatori în baza
cărora a fost
efectuată
repartiţia***

66

85

807

807

Număr utilizatori
acţionaţi în instanţă
pentru neplată și
nefurnizarea de
informații

Reproducere
Retransmitere cablu
Copie privată
Radiodifuzare radio
Radiodifuzare TV
Suită
Licențe multiteritoriale
pentru drepturile online
asupra operelor muzicale
Comunicare publică
ambiental

-

-

-

-

-

-

2631

1102

1126

-

-

-

-

-

-

1372

1372

0

Concerte şi spectacole
Prestaţii audiovizuale
Cinematografe
Internet
Reproducere
Comunicare
Tonuri
publică
apel
Reproducere
Remuneraţie
Suplimentară Anuală
Alte drepturi gestionate
* Se menționează articolul din statut și/sau hotărâre AGA
Ex.- în cazul comunicării publice ** se vor menționa numărul de documente primite direct de la utilizatori, dacă este cazul
*** numărul de documente în baza cărora a fost efectuată repartiția (ex. documente primite direct de la utilizatori/documente de la radiodifuzori)
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CAPITOLUL V. Secţiunea V.3. - Informaţii financiare privind sumele plătite (art. 156 alin (2) lit. h) din Legea nr. 8/1996
Drepturi Gestionate
Reproducere
Retransmitere cablu

1.377.823,61

Copie privată
Radiodifuzare radio
Radiodifuzare TV
Suită
Licențe multiteritoriale pentru
drepturile online asupra operelor
muzicale
Sume plătite propriilor membri (persoane fizice
şi juridice) ce provin din anul pentru care se
face raportarea

Prestaţii audiovizuale
Cinematografe
Internet
Tonuri
apel

-

Remuneraţie Suplimentară Anuală
Alte drepturi gestionate
Total general
Drepturi Gestionate

Retransm. cablu
Sume plătite propriilor membri, în anul pentru
care se face raportarea, ce provin din anii
anteriori*

Copie privată
Comunicare publică
ambiental
Sume platite cf repartitii
Hot.AGE
Total general
Drepturi Gestionate

Sume plătite nemembrilor ce provin din anul
pentru care se face raportarea**

476.961,92
-

Comunicare publică ambiental
Concerte şi spectacole

Retransmitere cablu
Copie privată
Comunicare publică

Perioada plăţii

Suma

2021

2021
-

411.326,95
-

2021
-

Data repartiţiei

Nr. membri

04.03.2021; 14.06.2021;
09.09.2021; 05.10.2021

28

04.03.2021; 14.06.2021;
09.09.2021; 05.10.2021

23

-

-

04.03.2021; 14.06.2021;
09.09.2021; 05.10.2021

22

-

-

Data repartiţiei

Nr. membri

2.266.112,48
Perioada plăţii

Suma

920.936,92
580.659,57
184.476,58

2021

1.690.795,24
3.376.868,31
Suma

224,55
340,95
924,94

2021
2021

af. rep.2017-2020
af. rep.2017-2020
af. rep.2017-2020

28
26
23

2021

af. rep.2017-2020

65

-

-

-

Perioada plăţii

Data repartiţiei

Nr. nemembri

2021
2021
2021

af. rep.2017-2020
af. rep.2017-2020
af. rep.2017-2020

2
2
1
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ambiental
Total general
Drepturi Gestionate

Sume plătite nemembrilor, în anul pentru care
se face raportarea, ce provin din anii anteriori

Retransmitere cablu
Copie privată
Comunicare publică
ambiental
Total general
Drepturi Gestionate

Sume plătite organismelor de gestiune colectivă
din România

1.490,44
Suma

Retransmitere cablu
Retransmitere cablu

Copie privată
Total general
Drepturi Gestionate

159.708,97
23.143,49
1.592,20

Perioada plăţii

Data repartiţiei

Nr. nemembri

2021
2021
2021

af. rep.2017-2020
af. rep.2017-2020
af. rep.2017-2020

2
2
1

Perioada plăţii

Data repartiţiei

-

184.444,66
Suma

1.390.201,44 ian-dec.2021
70.606,43 ian-dec.2021
52.258,01 ian-dec.2021
1.513.065,88
Perioada plăţii

Suma

Copie privată

860,56 iulie 2021

Sume plătite organismelor similare din
străinătate

distribuire lunara
distribuire trimestriala

distribuire trimestriala
Data repartiţiei

Denumire organism de gestiune

UPFR/UPVR (fuziune)
ADPFR
ADPFR
Denumire organism de gestiune

2009; T2/2010;
T2,T3/2011;T3/2015;T3- FRF
(FILMPRODUCENTERNAS
T4/2016
RATTIGHETSFORENIN
G)-Suedia

Copie privata Total:

860,56

Sume plătite entităţilor de gestiune
independente

Drepturi Gestionate

Suma

Perioada plăţii

Data repartiţiei

Denumire entitate

-

-

-

-

-

Sume plătite în temeiul art. 28 din Legea nr.
8/1996

Drepturi Gestionate

Sume plătite moştenitorilor
membri

Sume plătite
moştenitori nemembri ***

Sume plătite din moșteniri
vacante ****

Perioada plăţii

-

-

-

TOTAL

7.342.842,33

*
Nu se vor include sumele plătite membrilor moștenitori
** Nu se vor include sumele plătite nemembrilor moștenitori
*** Se vor menționa inclusiv sumele plătite statului, respectiv unităților teritoriale
**** Moșteniri care au fost vacante la momentul repartiției iar ulterior au fost identificați moștenitorii
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CAPITOLUL VI. Secţiunea VI.1 - Informații financiare privind suma totală colectată şi nerepartizată titularilor de drepturi
(art. 156 alin. (2) lit. i ) din Legea nr. 8/1996
Sume nerepartizate
Drepturi
1.052.658,74 Copie privată

Perioada colectare
Trimestrul 4/2021

1.741.502,42 Remuneratie cablu

Trimestrul 4/2021

195.969,65 Comunicare publică
ambiental
2.990.130,80
TOTAL

Trimestrul 4/2021

Motiv
Se repartizeza in
2022
Se repartizeza in
2022
Se repartizeza in
2022

Mod evidențiere
462.18.UPFAR

Data notificării

462.15.UPFAR

-

462.16.UPFAR

-

-

Pagina 20 din 45

Dare de seamă 2021 - Anexa 1 la
Decizia nr. 32 din 22.01.2020
conform art.156 din Legea nr. 8/1996

CAPITOLUL VI. Secţiunea VI.2 - Informații financiare privind suma totală repartizată și neplatită titularilor de drepturi
(art. 156 alin. (2) lit. i ) din Legea nr. 8/1996

Autor/
Titular de
Sume
drepturi/
repartizate şi Organism
neplătite
e de
gestiune
colectivă*
14.409.766,36 Titular de
drepturi
5.786.058,90 Titular de
drepturi
581.007,80 Titular de
drepturi
1.757.278,30 Titular de
drepturi

Drepturi

Retransmitere
cablu
Copie privată
Comunicare
publică
ambiental

Motiv
neplată

Perioada
colectare

Perioada
repartiţie

2017T3/2021
2017T3/2021
T1/2017T3/2021

T1/2017T3/2021
T1/2017T3/2021
T1/2017T3/2021

nerevendicat/
nefacturat
nerevendicat/
nefacturat
nerevendicat/
nefacturat

07.04.2016;
15.12.2016;
16.03.2018;
22.11.2018;
21.12.2021
-

nerevendicat/
nefacturat

Suma repartizata 2015-2017
cf. AGE

Mod evidențiere

Alte rețineri

Perioada
notificării

1.932.864,33

765.649,22

462.04.analitic

747.301,45

294.403,15

462.06.analitic

82.557,29

39.992,09

T1/2017T3/2021
T1/2017T3/2021
T1/2017T3/2021

462.07.analitic

TOTAL
GENERAL
* Se menționează calitatea beneficiarului (Autor/Titular de drepturi/Organisme de gestiune colectivă/etc.)
22.534.111,36

Comision
reținut

0

0

2016-2021

2.762.723,07

1.100.044,46

-
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CAPITOLUL VII. Informații financiare privind sumele ce nu pot fi repartizate, precum și modul utilizării acestora
(art. 156 alin. (2) lit. j ) din Legea nr. 8/1996
Suma ce nu poate fi
repartizată

Drepturi

Perioada
colectare

Motiv

Demersuri pentru
repartizare

Mod utilizare

Aprobarea utilizării
(doc/dată/organ)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CAPITOLUL VIII. Informaţii financiare privind sumele primite de la alte organisme de gestiune colectivă
conform contractelor de reciprocitate (art. 156 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 8/1996
Organism de
gestiune
colectivă
-

Drepturi

Perioada
colectare

Perioada
repartiţie

Data plăţii

Suma

Comision
reținut

Alte rețineri

Temei/raport juridic

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CAPITOLUL IX. Informaţii financiare privind sumele colectate, repartizate și plătite altor organisme de gestiune, conform contractelor de reciprocitate
(art. 156 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 8/1996
Organism de gestiune
AGICOA (Elvetia)
COMPACT
COLLECTIONS(Anglia)
EGEDA (Spania)
FINTAGE AUDIOVISUAL
TIGHT B.V.
FRF
(FILMPRODUCENTERNAS
RATTIGHETSFORENIN
G)-Suedia

13,388.56

Perioada
colectare
T3/2016T3/2021
T3/2016T3/2021
Oct.2020Aug.2021
Oct.2020Aug.2021

860.56

2009-2016

Drepturi
1,479,736.32
219,658.17
11,781.27

GWFF (Germania)

3,698.59

KAPLAN MEDIA(Franta)

14,316.11

SUISSIMAGE (Elvetia)
TOTAL

951.33
1,744,390.92

Oct.2020Aug.2021
Oct.2020Aug.2021
Oct.2020Aug.2021

T4/2020-T3/2021

Data
plăţii
-

T4/2020-T3/2021

-

T4/2020-T3/2021

-

Perioada repartiţie

Suma

Comision
reținut

-

-

Temei/raport
juridic
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte rețineri

221,960.45
31,429.60
1,690.65
T4/2020-T3/2021

-

1,740.51

2009; T2/2010;
T2,T3/2011;T3/2015;T3T4/2016

iulie
2021

T4/2020-T3/2021

-

111.87
860.56
480.82

T4/2020-T3/2021

-

2,072.82

T4/2020-T3/2021

-

123.67
860.56

259,610.39
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CAPITOLUL X. Informaţii privind adunarea generală
Şedinţe ale adunării generale
Convocare adunare generală
Reconvocare adunare generală

În anul 2021 au avut loc: Adunarea Generală intrunita in sedinta ordinara în data de 28.04.2021; Adunarea Generalã intrunita in sedinta
extraordinara în data de 21.12.2021
AGA 27.04.2021 ora 13:30, online prin videoconferinţă, pe platforma Zoom.
AGE 20.12.2021 ora 13:30, online prin videoconferinţă, pe platforma Zoom.
AGA 28.04.2021 ora 13:30, online prin videoconferinţă, pe platforma Zoom.
AGE 21.12.2021 ora 13:30, online prin videoconferinţă, pe platforma Zoom.
AGA 27/28.04.2021
Convocarea , Ordinea de zi si Proiectele de hotarari ale Adunării Generale au fost făcute publice prin postarea pe site-ul asociatiei, la
secţiunea http://www.upfarargoa.ro/evenimente/convocare-adunare-generala-2728042021 , prin email comunicat
in data de 26.02.2021 şi prin publicarea in ziarul România Liberă din data de 01.03.2021.

Modalitatea de convocare

Număr membri participanţi

Şedinţele adunării generale

AGE 20/21.12.2021
Convocarea , Ordinea de zi si Proiectele de hotarari ale Adunării Generale au fost făcute publice prin postarea pe site-ul asociatiei, la
secţiunea http://www.upfarargoa.ro/evenimente/convocare-adunare-generala-20-21122021 , prin email comunicat in data de 12.11.2020 şi
prin publicarea in ziarul România Liberă din data de 22.11.2021.

AGA 28.04.2021 - 45 membri din totalul de 96 de membri.
AGE 21.12.2021 - 43 membri, din totalul de 106 de membri.

ADUNAREA GENERALA din 27/28.04.2021
Ordinea de zi conform Convocare AGA Nr. 01.1 / 26.02.2021:
1.
Aprobarea raportului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, prezentat pentru anul 2020 și rectificarea acestuia,
precum și aprobarea propunerilor privind rezultatul exerciţiului financiar 2020.
2.
Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2020 și aprobarea bilanțului contabil prezentat cu anexe, pentru exercițiul
financiar contabil al anului 2020.
3.
Aprobarea raportului cenzorului pentru anul 2020.
4.
Aprobarea Raportului Directorului General privind activitatea desfasurată în anul 2020 şi descărcarea de gestiune a acestuia.
5.
Aprobarea Raportului Consiliului Director, privind activitatea desfășurată în anul 2020 şi descărcarea de gestiune a acestuia.
6.
Aprobarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații pentru anul 2020 şi descărcarea de gestiune
a acesteia.
7.
Aprobarea Raportului Comisiei de supraveghere pentru anul 2020 şi descărcarea de gestiune a acesteia.
8.
Aprobare Dare de seama anuală şi anexe privind activitatea UPFAR-ARGOA din anul 2020, în formatul stabilit de ORDA.
9.
Aprobarea continuării demersurilor în instanță în contencios administrativ privind anularea Deciziei ORDA nr. 96/28.07.2020
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10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17
18
19
20
21
22
23
24
25

avand ca obiect măsuri pentru intrarea în leglitate a UPFAR-ARGOA. Aprobarea contractului de subinchiriere a unei parti din
spatiul situat in Iordache Golescu nr. 17, sector 1. Revizuirea Planului de măsuri de reducere a cheltuielilor privind Decizia
ORDA nr. 96/28.07.2020.
Aprobarea propunerilor privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
Stabilirea comisionului administrativ pentru anul 2021.
Stabilirea contributiei la Fondul Social Cultural Educational (NOTA: Contributia actuala la Fondul Social Cultural
Educational este de 3,75% din sumele repartizate individual titularilor – stabilita prin Hotararea AGE nr. 6 din 14.08.2020).
Stabilirea cotizatiei anuale a membrilor, conform prevederilor art. 32 lit. bb) din Statutul UPFAR-ARGOA (stabilita prin
Hotararea AGE nr. 11/31.05.2019 la suma de 100 lei/an, suspendata prin Hotararea AGE nr. 4 din 16.10.2020 pana la
urmatoarea Adunare Generala Anuala).
Aprobarea propunerilor de modificare a Statutului UPFAR-ARGOA, cuprinse în Proiectul de modificare a Statutului avizat de
ORDA. Destinatia sumelor din Fondul Special in urma modificarii Statutului.
Alegerea membrilor Consiliului Director UPFAR-ARGOA, pentru un mandat de 4 ani şi stabilirea nivelului indemnizaţiei
membrilor Consiliului Director.
Alegerea membrilor Comisiei pemanente speciale privind accesul la informații, pentru un mandat de 4 ani şi stabilirea
nivelului indemnizaţiei acestora.
Alegerea cenzorului sau a comisiei de cenzori pentru supravegherea activității financiare, pentru un mandat de 4 ani si
stabilirea nivelului indemnizatiei acestuia.
Aprobarea propunerilor de revizuire a criteriilor echitabile privind utilizarea Fondului Social Cultural Educaţional.
Aprobarea bugetului anual pentru organizarea Festivalului INDIE al producătorilor de film independenţi “IPIFF”.
Aprobarea strategiei şi a planului de măsuri ale UPFAR ARGOA pentru anul 2021.
Prezentarea situaţiei litigiilor aferente anului 2020.
Informare privind negocierea cu SOPFIA.
Prezentarea situatiei sumelor acordate membrilor ca ajutoare nerambursabile în situația crizei provocate de pandemia COVID
19.
Diverse.
Închiderea sedintei Adunării Generale.

ADUNAREA GENERALA din 20/21.12.2021
Ordinea de zi conform Convocare AGE Nr. 02.1/18.11.2021:
1. Informare privind Planul de măsuri de reducere a cheltuielilor privind Decizia ORDA nr. 96/28.07.2020.
2. Alegerea Directorului General.
3. Aprobarea Politicii generale de repartiţie pentru aplicarea regulilor de repartitie prevazute de Statutul UPFAR-ARGOA, aplicabil
începand cu data de 02.11.2021.
4. Informare privind situatia litigiilor mari: ORDA, CNC, DACIN-SARA, Bet Master, AGICOA.
5. Aprobarea proiectului de revizuire a criteriilor echitabile privind utilizarea Fondului Social Cultural Educaţional.
6. Prezentarea situatiei sumelor acordate membrilor ca ajutoare nerambursabile în situaţia crizei provocate de pandemia COVID 19.
Realocarea sumei înregistrată ca sold la data de 31.10.2021.
7. Prescrierea, modalitatea de utilizare și destinația sumelor colectate, repartizate pentru perioada trim. 1/2016 – trim. 4/2017,
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notificate, nerevendicate până la data de 31.10.2021, conform prevederilor art. 138 alin.(5) din Legea 8/1996 republicată, raportat
la prevederile art.24.6 şi art. 26.5 din Statutul UPFAR-ARGOA.
8. Stabilirea destinaţiei sumelor din Fondul Special în urma modificării Statutului.
9. Informare privind proiectul de modificare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.
10. Diverse.
11. Închiderea şedintei Adunării Generale.

Actele (hotărârile)
adunării generale

ADUNAREA GENERALA din 28.04.2021
1. Hotărârea Nr. 1 din 28.04.2021 – 1. Se aprobă raportul privind execuţia bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și
rectificarea acestuia; 2. Se aprobă acoperirea deficitului înregistrat la 31.12.2020 pentru activitatea de funcţionare în cuantum de
729.621,18 din excedentul de 890.318,31 lei înregistrat la 31.12.2020 din activităţile cu destinaţie speciala, acoperirea deficitului
reportat din 2019 în cuantum de 69.305,94 lei din excedentul înregistrat la 31.12.2020 din activităţile cu destinaţie speciala si
constituirea fondului de rezervă din excedentul rămas după acoperirea deficitului în sumă de 91.391,19 lei.
2. Hotărârea Nr. 2 din 28.04.2021- 1. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2020, bilanțul contabil și anexele, pentru exercițiul
financiar contabil al anului 2020.
3. Hotărârea Nr. 3 din 28.04.2021 – 1. Se aprobă raportul cenzorului pentru activitatea desfășurată în anul 2020, întocmit de Dl.
RADA NICOLAE OCTAVIAN, expert contabil, membru CECCAR cu nr. Autorizație 36288./vizat 2020.
4. Hotărârea Nr. 4 din 28.04.2021 - 1. Se aprobă Raportul întocmit de Dna Director Executiv, Irina Chender, pentru activitatea
desfășurată în anul 2020.
5. Hotărârea Nr. 5 din 28.04.2021 - 1. Se aprobă raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată în anul 2020. 2. Se
aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului Director pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
6. Hotărârea Nr. 6 din 28.04.2021 – 1. Se aprobă raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informaţii privind
activitatea desfășurată în anul 2020; 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Comisiei permanente speciale privind accesul la
informaţii pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
7. Hotărârea Nr. 7 din 28.04.2021 - 1. Se aprobă raportul Comisiei de supraveghere privind activitatea desfășurată în anul 2020. 2. Se
aprobă descărcarea de gestiune a Comisiei de supraveghere pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
8. Hotărârea Nr. 8 din 28.04.2021 - 1. Se aprobă darea de seamă anuală, împreună cu anexele acesteia, privind activitatea desfășurată
în anul 2020;
9. Hotărârea Nr. 9 din 28.04.2021 - 1. Se aprobă subînchirierea unei părţi din spaţiul situat în Strada Iordache Golescu nr. 17, etaj 1,
Sector 1, București, cel puţin în condiţiile detaliate în procesul verbal al Adunării Generale din data de 28.04.2021. 2. Se aprobă
revizuirea Planului de măsuri de reducere a cheltuielilor privind Decizia O.R.D.A nr. 96 din 28.07.2020, așa cum acesta a fost
aprobat iniţial de Adunarea Generală prin Hotărârea nr. 2 din 17.12.2020, respectiv revizuirea graficului de eșalonare privind
economiile efectuale în concordanţă cu contractul de subînchirere aprobat la pct. 1. 3. Se aprobă continuarea acţiunii în Contencios
Administrativ ce face obiectul dosarului nr. 5492/2/2020 privind anularea Deciziei ORDA nr. 96/28.07.2020 și se împuternicește Dl.
Laurenţiu Oprea, pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotarâri. Mandatul poate fi transmis și altor persoane.
10. Hotărârea Nr. 10 din 28.04.2021- 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
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11. Hotărârea Nr. 11 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.
12. Hotărârea Nr. 12 din 28.04.2021- 1. Se aprobă nivelul contribuției la Fondul Social Cultural Educational la 5 % din sumele
repartizate individual.
13. Hotărârea Nr. 13 din 28.04.2021 - 1. Se menţine suspendarea plăţii cotizaţiei anuale datorate de membrii până la următoarea
Adunare Generală Anuală din anul 2022, în care se va aproba activitatea anului 2021.
14. Hotărârea Nr. 14 din 28.04.2021- 1. Se aprobă proiectul de modificare a Statutului, în forma avizată de ORDA.
15. Hotărârea Nr. 15 din 28.04.2021- 1. Se aprobă noua componenţă a Consiliului Director, cu mandat de 4 ani, după cum urmează:
1. Anamaria Antoci – reprezentant Tangaj Production S.R.L.
2. George - Viorel Chesaru – reprezentant Chainsaw Europe Studio S.R.L.
3. Toma Enache – reprezentant Asociaţia Cenaclul Literar Artistic La Steaua
2. La data intrării în vigoare a noului Statut, se completează Consiliul Director, pe durata mandatului menţionat la punctul 1, cu
următorii membrii:
4. Florian Turcilă – reprezentant PRO TV S.R.L.
5. Mihai Orăşanu – representant MDV AUDIO STUDIO S.R.L.
3. Se aprobă indemnizaţia membrilor Consiliului Director la 3500 lei net/luna, indiferent de numărul şedinţelor, cu condiţia întrunirii
Consiliului Director cel puţin o data în luna respectivă. La data intrării în vigoare a noului Statut, odată cu completarea componenţei
Consiliului Director cu înca 2 membrii, indemnizaţia Consiliului Director va fi de 2100 lei net/luna, indiferent de numărul şedinţelor,
cu condiţia întrunirii Consiliului Director cel puţin o data în luna respectivă.
4. Directorul General nu va primi altă indemnizaţie, în afara celei stabilite în calitate de membru al Consiliului Director, menţionate
mai sus.
16. Hotărârea Nr. 16 din 28.04.2021- 1. Se aprobă noua componenţă a Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii,
după cum urmează:
1. Ada Vertan – Astra Dell Arte SRL
2. Ruxandra Maria Margareta Cernat – Asociaţia Art Viva
3. Nicu Mihali – Casini Art SRL
4. Paul Nicolae Palencsar – membru persoană fizică
5. Onoriu Voicu Felea – membru persoană fizică
Mandatul membrilor Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii este de 4 ani.
2. Se aprobă indemnizaţia membrilor Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii la 500 lei net/sedinţă.
17. Hotărârea Nr. 17 din 28.04.2021 - 1. Se aprobă numirea cenzorului, în persoana Dlui RADA NICOLAE OCTAVIAN, expert
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18.

19.
20.
21.

22.

contabil, membru CECCAR cu nr. Autorizație 36288. Mandatul cenzorului este de 4 ani. 2. Se aprobă indemnizaţia cenzorului la
2500 lei brut/lună.
Hotărârea Nr. 18 din 28.04.2021 - 1. Se amână discutarea si aprobarea proiectului de revizuire a criteriilor echitabile privind
utilizarea Fondului Social Cultural Educaţional pentru următoarea Adunare Generală. 2. Se aprobă Consiliului Director dreptul de a
limita nivelul sumelor acordate în urma cererilor membrilor în raport de sumele disponibile în Fondul Social Cultural Educaţional la
momentul aprobării cererii. Prezenta hotărâre va fi aplicabilă până la data aprobării de către Adunarea Generală a proiectului de
revizuire a criteriilor echitabile.
Hotărârea Nr. 19 din 28.04.2021 - 1. Se aprobă bugetul anual pentru organizarea Festivalului IPIFF în cuantum de 50.000 Euro/an.
Hotărârea Nr. 20 din 28.04.2021 - 1. Se aprobă strategia şi obiectivele UPFAR-ARGOA pentru anul 2021, în forma prezentată
Adunării Generale.
Hotărârea Nr. 21 din 28.04.2021 - 1. Se împuternicește Dl. Oprea Laurenţiu, în vederea semnării hotărârilor Adunării Generale, a
procesului-verbal și a celorlalte documente. 2. Se desemnează Secretariatul de ședință al Adunării Generale, responsabil cu
verificarea prezenţei, a mandatelor primite de la membrii, a exprimării voturilor, precum și cu întocmirea procesului verbal al sedinţei
Adunării Generale Ordinare din data de 27.04.2021, cu reconvocare în data de 28.04.2021, precum și cu orice aspecte administrative
necesare bunei desfășurări a ședinţei Adunării Generale Ordinare, cu următoarea componenţă:
Daniela Elena Strugaru – Coordonator Secretariat de ședință;
Spînu Georgeta Sorina – Secretar tehnic;
Florentina Natalia Moinescu - Secretar tehnic;
Asistat juridic de Avocat Maria Luisa Creață.
Hotărârea Nr. 22 din 28.04.2021 - 1. Se împuternicește Dl Oprea Laurențiu, în vederea semnării declarației privind beneficiarii
reali, precum și pentru a face toate demersurile necesare în vederea înregistrării la autoritățile competente a declarației privind
beneficiarii reali. Prezentul mandat poate fi transmis.
ADUNAREA GENERALA din 21.12.2021

1. Hotărârea Nr. 1 din 21.12.2021 - 1. Este împuternicit Dl. Oprea Laurențiu – Director Executiv, în vederea semnării
hotărârilor Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente . 2. Se desemnează Secretariatul de ședință al
Adunării Generale, responsabil cu verificarea prezenței, a mandatelor primite de la membrii, a exprimării voturilor, precum
şi cu întocmirea procesului verbal al şedintei Adunării Generale Extraordinare din data de 20.12.2021, cu reconvocare în
data de 21.12.2021, precum şi cu orice aspecte administrative necesare bunei desfasurari a şedinței Adunării Generale
Extraordinare, cu următoarea componență:
Spînu Sorina Georgeta – Secretar tehnic
Florentina Natalia Moinescu - Secretariat tehnic
Asistat juridic de Avocat Maria Luisa Creață.
2. Hotărârea Nr. 2 din 21.12.2021 - Se aprobă numirea Dlui George Viorel Chesaru în funcţia de Director General al UPFAR-ARGOA,
pe durata mandatului actualului Consiliu Director;
3. Hotărârea Nr. 3 din 21.12.2021 - Se amână discutarea Politicii generale de repartiţie pentru aplicarea regulilor de repartiţie prevăzute
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de Statutul UPFAR-ARGOA, aplicabilă începând cu data de 02.11.2021 pentru o şedinţă ulterioară a Adunării Generale.
4. Hotărârea Nr. 4 din 21.12.2021 - Se aprobă proiectul de revizuire a criteriilor echitabile privind utilizarea Fondului Social Cultural
Educaţional, asa cum acesta a fost aprobat de Consiliul Director, în forma ataşată prezentei Hotărâri.
5. Hotărârea Nr. 5 din 21.12.2021 - Se aprobă ca suma de 217.920,00 lei, reprezentând sume nesolicitate de membrii conform Hotararii
Adunării Generale nr. 5/17.12.2020 – art. 3, înregistrată ca sold, să fie alocată către Fondul de Rezervă.
6. Hotărârea Nr. 6 din 21.12.2021 - 1. Se constată că s-a implinit termenul de prescripţie în ce priveşte sumele repartizate şi

nerevendicate pentru perioada 2009 – trim. 4/2017, aflate în sold la data de 31.10.2021, în cuantum de 5.491.434,60 lei. 2.
Se aprobă ca sumele prescrise să fie utilizate potrivit următoarelor destinaţii:
a) un procent de 42,466134% din valoarea totală a sumelor prescrise să fie repartizată către toţii membrii UPFARARGOA înregistrati pană la data prezentei şedinţe, în cote egale.
b) un procent de 9,105089% din valoarea totală a sumelor prescrise să fie alocat către Fondul Social Cultural
Educaţional.
c) un procent de 48,428777% din valoarea totală a sumelor prescrise să fie alocat către Fondul de Rezerva, care va fi
utilizat potrivit destinaţiei din Statut, inclusiv în vederea acoperiri cheltuielilor ocazionate de litigiile cu CNC, DACINSARA şi Bet Master (onorarii avocati, taxe de timbru, experti, etc.) şi expertiza din Dosar penal nr.7002/P/2020. Pentru
suma prescrisa aferentă titularilor străini din sursa de retransmitere prin cablu se mandatează Consiliul Director pentru
negocierea cu AGICOA.
7. Hotărârea Nr. 7 din 21.12.2021- Urmare a desfiinţării Fondului Special în urma aprobării noului Statut (data ramânerii definitive a
încheierii judecătoreşti de înregistrare în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor a modificării Statutului), se aprobă ca sumele
existente în Fondul Special la data intrării în vigoare a noului Statut să fie redistribuite după cum urmează:
a) alocarea unui procent de 45,142443% din sumele existente în Fondul Special către Fondul Social Cultural Educational ;
b) alocarea unui procent de 44,474795% din sumele existente în Fondul Special către Fondul de Rezerva;
c) alocarea unui procent de 10,382762% din sumele existente în Fondul Special, în vederea dezvoltării aplicaţiei informatice pentru
proiectele din Fondul Social Cultural Educaţional, transparenţa cu titularii, pentru implementarea noului Statut, precum şi pentru
echipamentele şi licenţele informatice necesare. Se împuterniceşte Consiliul Director să analizeze şi să aprobe contractele aferente în
limita valorii aprobate.
8. Hotărârea Nr. 8 din 21.12.2021 – Se împuternicește Dl. Oprea Laurențiu – Director Executiv, în vederea semnării declarației privind
beneficiarii reali, precum și pentru a face toate demersurile necesare în vederea înregistrării la autoritățile competente a declarației
privind beneficiarii reali. Prezentul mandat poate fi transmis;

Modalitatea de vot în
cadrul adunării generale

În cadrul Adunarii Generale, votul este deschis conform art. 34.3 din Statutul UPFAR ARGOA
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Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale
asociaţiei

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
bilanţului contabil
Modalitatea de îndeplinire a
atribuţiilor conform
prevederilor
art. 170 din Legea nr. 8/1996,
art. 21 din OG nr. 26/2000,
modificată şi completată,
şi prevederilor statutare
Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului
director
Alegerea si revocarea cenzorului sau, după caz, a
membrilor comisiei de cenzori

Modificarea actului constitutiv şi a statutului

Conform art.32 lit. aa) din Statutul UPFAR – ARGOA, Adunarea Generală a
UPFAR aproba strategia și obiectivele UPFAR-ARGOA
HOTĂRÂREA nr. 20 din 28.04.2021 – Se aprobă strategia şi obiectivele
UPFAR-ARGOA pentru anul 2021, în forma prezentată Adunării Generale;
Conform art.32 lit. s) din Statutul UPFAR – ARGOA, Adunarea Generală
aproba bugetul de venituri și cheltuieli.
Conform art. 32 lit.p) din Statutul UPFAR-ARGOA, Adunarea Generala
aproba bilantul contabil.
1. Hotărârea Nr. 1 din 28.04.2021 – 1. Se aprobă raportul privind

execuţia bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și
rectificarea acestuia; 2. Se aprobă acoperirea deficitului înregistrat la
31.12.2020 pentru activitatea de funcţionare în cuantum de 729.621,18
din excedentul de 890.318,31 lei înregistrat la 31.12.2020 din activităţile
cu destinaţie speciala, acoperirea deficitului reportat din 2019 în
cuantum de 69.305,94 lei din excedentul înregistrat la 31.12.2020 din
activităţile cu destinaţie speciala si constituirea fondului de rezervă din
excedentul rămas după acoperirea deficitului în sumă de 91.391,19 lei.
2. Hotărârea Nr. 2 din 28.04.2021- 1. Se aprobă situațiile financiare la
31.12.2020, bilanțul contabil și anexele, pentru exercițiul financiar
contabil al anului 2020.
3. Hotărârea Nr. 3 din 28.04.2021 – 1. Se aprobă raportul cenzorului
pentru activitatea desfășurată în anul 2020, întocmit de Dl. RADA
NICOLAE OCTAVIAN, expert contabil, membru CECCAR cu nr.
Autorizație 36288./vizat 2020.
Conform art.32 lit. l) din Statutul UPFAR – ARGOA
Conform art.32 lit. n) din Statutul UPFAR – ARGOA
Conform art.32 lit. w) din Statutul UPFAR – ARGOA, Adunarea Generală
aprobă modificarea statutului la propunerea Consiliului Director.
-Hotărârea Nr. 14 din 28.04.2021- 1. Se aprobă proiectul de modificare a
Statutului, în forma avizată de ORDA. Se împuterniceşte Dl. Laurenţiu Oprea
pentru semnarea Statutului în forma adoptată de Adunarea Generală.
Mandatul nu poate fi transmis şi altor persoane.
Statutul modificat va fi depus la instanţa judecătorească, împreună cu avizul
ORDA nr. 1648 din data de 12.04.2021 şi hotărârea Adunării Generale, în
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Aprobarea comisionului administrativ anual

Alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut
(aprobarea constituirii fondului de rezerva,
decide in privinta structurii organizatorice a ogc,
stabilirea cuantumului indemnizatiilor de şedinţă
ale membrilor Consiliului director si ai Comisiei
de cenzori etc).

vederea înregistrării modificării, în termen de 10 zile de la data desfăşurării
Adunării Generale Ordinare. Hotărârea judecătorească definitivă privind
înregistrarea modificărilor la statut se depune la Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor în termen de 5 zile de la data comunicării. Se
împuterniceşte Dl. Laurenţiu Oprea pentru aducerea la îndeplinire. Mandatul
poate fi transmis şi altor persoane.
Conform art.32 lit. t) din Statutul UPFAR – ARGOA, Adunarea Generală
aproba nivelul procentual al comisionului de gestiune
Hotărârea Nr. 11 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
Conform Statutul UPFAR – ARGOA, Adunarea Generală decide:
k) aprobarea salariilor sau plăților cuvenite Directorului General, membrilor
Consiliului Director și membrilor comisiilor interne;
u) constituirea Fondurilor de Rezervă în limitele prevederilor legale și statutare;
v) constituirea de fonduri, în limitele prevederilor legale și statutare și modul
utilizării acestora;
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CAPITOLUL XI. Activitatea organelor de conducere şi control
XI.1. Consiliul director
In perioada 17.12.2020 – 28.04.2021, Consiliul Director a avut urmatoarea componenta:
1. Laurentiu Oprea – reprezentant SRTV - Director General
2. Cristian Dumitrescu – reprezentant RCS&RDS- membru Consiliu Director
3. Toma Enache – reprezentant CLA LA STEAUA-membru Consiliu Director
Membrii Consiliului Director au fost aleşi în cadrul AGA din 24 martie 2017, prin Hotărârea nr. 9 (Laurentiu Oprea – reprezentant SRTV si Cristian
Dumitrescu – reprezentant RCS&RDS) şi în cadrul AGE din 17 decembrie 2020, prin Hotarârea nr. 1 (Toma Enache – reprezentant CLA LA
STEAUA).
Numirea membrilor,
componenţa şi
mandatul consiliului
director

In perioada 28.04.2021 - prezent, Consiliul Director are urmatoarea componenta:
1. Anamaria Antoci – reprezentanta Tangaj Production SRL
2. Viorel Chesaru – reprezentant Chainsaw Europe SRL
3. Toma Enache – reprezentant Asociatia CLA La Steaua
4. Florian Turcilă – reprezentant PRO TV SRL –a inceput activitatea ca membru CD dupa data intrarii in vigoare a Statutului, 02.11.2021.
5. Mihai Orăşanu – reprezentant MDV AUDIO STUDIO SRL –a inceput activitatea ca membru CD dupa data intrarii in vigoare a Statutului,
02.11.2021.
Membrii Consiliului Director au fost alesi prin Hotararea Adunarii Generale nr. 15 din 28.04.2021, pentru un mandat de 4 ani. Prin Hotararea
Adunarii Generale Nr. 2 din 21.12.2021 a fost numit Dl. George Viorel Chesaru în funcţia de Director General al UPFAR-ARGOA, pe durata
mandatului actualului Consiliu Director.

Şedinţe

Modalitatea
de convocare pentru
şedinţele consiliului director
Actele consiliului director
Modalitatea în care sunt
comunicate membrilor

12.01.2021;21.01.2021;25.01.2021;10.02.2021;22.02.2021;26.02.2021;18.03.2021;02.04.2021;05.05.2021;13.05.2021;08.06.2021;25.06.2021;
15.07.2021;26.08.2021;30.09.2021;29.10.2021;18.11.2021;26.11.2021;17.12.2021;22.12.2021;
Conform art. 37 din Statutul UPFAR-ARGOA:
c) Convocarea şedinţelor Consiliului Director se face, de regulă, la solicitarea Directorului General sau a unuia dintre membrii Consiliului Director și
se poate realiza în orice mod: telefonic, fax, email, participare personală, etc. cu cel puțin 5 zile înainte de data convocării;
d) În situații de excepție, cu acordul tuturor membrilor Consiliului Director, ședințele Consiliului Director pot fi convocate și înaintea termenului de 5
zile prevăzut la articolul anterior;
e) În situații de urgență, Consiliul Director poate fi convocat punctual și cu cel puțin 24 de ore înainte;
În 2021 s-au întocmit un număr de 20 procese verbale şi au fost emise un număr de 126 Decizii ale Consiliului Director
Deciziile Consiliului Director sunt comunicate persoanelor direct implicate şi interesate. Deciziile au putut fi consultate de oricare din
membri, pe pagina de site UPFAR-ARGOA, la sectiunea http://www.upfarargoa.ro/societati-de-productie/transparenta-membrii
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Deciziile din consiliul director s-au luat in conformitate cu prevederile art. 37 lit. f), g), h) si i) din Statutul UPFAR-ARGOA, respectiv:

f) Pentru a putea delibera și adopta decizii, la ședința Consiliului Director trebuie să fie prezenți cel puțin 3 membri;
Modalitatea de vot în cadrul
consiliului director

g) Deciziile se iau prin vot deschis cu votul majorității membrilor prezenți dar în nici un caz cu mai puțin de 2/3 din voturile celor care compun
Consiliul Director;
h) În caz de egalitate de voturi, votul Directorului General este hotărâtor;
i) În probleme punctuale, membrii Consiliului Director își pot exprima votul și prin corespondență, inclusiv prin transmiterea acestuia, prin email, sau
fax.

Supravegherea gestiunii
organismului de gestiune
colectivă

Modalitatea de îndeplinire a
atribuţiilor conform
art. 24 şi 26 din OG
nr.26/2000,
modificată şi completată,
şi prevederilor statutare

Asigurarea punerii în
executare a hotărârilor
Adunării Generale

Alte atribuţii prevăzute
în lege sau în statut

Regulament de funcţionare

Conform art. 39.2.1 din Statutul UPFAR ARGOA, supravegherea gestiunii organismului de gestiune colectivă în
anul 2021 a fost efectuată de Rada Nicolae, expert contabil, membru CECCAR cu nr. înregistrare 36288/vizată
2020, ales prin Hotărârea AGA nr. 17 din 28.04.2021.
Conform art 39.1.4 din Statutul UPFAR ARGOA, Comisia de supraveghere are următoarele atribuții:
a)
exercitarea atribuțiilor ce i-au fost delegate de Adunarea Generală;
c)
monitorizarea activității și a îndeplinirii obligațiilor de către Directorul General și
Consiliul Director, inclusiv punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale, în special a
politicii, privind reținerile din veniturile provenite din drepturi și din orice venituri derivate din
investirea veniturilor provenite din drepturi.
Conform art. 36.1 din Statutul UPFAR ARGOA, Consiliul Director are obligatia:
c)
să pregătească și să convoace Adunarea Generală;
d)
să propună modificarea statutului;
e)
să adopte reguli sau alte norme interne;
g)
să prezinte anual un raport de activitate Adunării Generale;
j)
să pună în aplicare hotărârile Adunării Generale;
l)
să elaboreze proiectul bugetului anual pentru a fi supus aprobării Adunării Generale

Conform prevederilor art.37 din Statutul UPFAR ARGOA:
a)
Consiliul Director se întrunește de regulă lunar, la solicitarea oricărui membru al Consiliului Director, a Directorului General și/sau
la solicitarea Conducerii executive. Consiliul Director se poate întruni ori de câte ori actvitatea curentă impune acest lucru, cu excepţia vacanţei;
b)
Ședinţele Consiliului Director sunt conduse de Directorul General sau, în absenţa acestuia, de unul dintre membrii Consiliului Director, prin
rotaţie, în ordine alfabetică;
c)
Convocarea şedinţelor Consiliului Director se face, de regulă, la solicitarea Directorului General sau a unuia dintre membrii Consiliului
Director și se poate realiza în orice mod: telefonic, fax, email, participare personală, etc. cu cel puțin 5 zile înainte de data convocării;
d)
În situații de excepție, cu acordul tuturor membrilor Consiliului Director, ședințele Consiliului Director pot fi convocate și înaintea termenului
de 5 zile prevăzut la articolul anterior;
e)
În situații de urgență, Consiliul Director poate fi convocat punctual și cu cel puțin 24 de ore înainte;
f)
Pentru a putea delibera și adopta decizii, la ședința Consiliului Director trebuie să fie prezenți cel puțin 3 membri;
g)
Deciziile se iau prin vot deschis cu votul majorității membrilor prezenți dar în nici un caz cu mai puțin de 2/3 din voturile celor care compun
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Consiliul Director;
h)
În caz de egalitate de voturi, votul Directorului General este hotărâtor;
i)
În probleme punctuale, membrii Consiliului Director își pot exprima votul și prin corespondență, inclusiv prin transmiterea acestuia, prin
email, sau fax.
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XI.2. Comisia de cenzori

Numirea membrilor,
componenţa şi mandat

Raportul comisiei de cenzori

Modalitatea de îndeplinire a
atribuţiilor conform
art. 27 din OG nr. 26/2000
modificată şi completată, şi
prevederilor statutare

Regulament de funcţionare

Avand in vedere ca, numărul membrilor UPFAR-ARGOA nu a depășit 100, conform prevederilor legale, pentru verificarea
activității financiar contabile, s-a aprobat de Adunarea Generală un Cenzor care să fie expert contabil sau contabil autorizat.
Activitatea financiară a anului 2021 a fost supravegheată de cenzor Rada Nicolae, expert contabil, membru CECCAR cu nr.
înregistrare 36288/vizată 2020, ales prin Hotărârea AGA nr. 17 din 28.04.2021;
Raport privind verificarea evidenței financiar-contabile încheiate la 31.12.2021 la UPFAR-ARGOA - înregistrat în Registrul
Intern al actelor Adunării Generale cu nr. AGA 01.13/15.03.2022, întocmit de Rada Nicolae, expert contabil, membru CECCAR
cu nr. înregistrare 36288/vizată 2020 – aprobat prin Hotărârea AGA nr. 2 din 19.04.2022.
Verificarea curenta a evidentei financiar-contabile:
Cenzorul verifică lunar situaţiile financiar-contabile, întocmeşte raport privind sumele
colectate şi repartizate între OGC-urile beneficiare, întocmeşte raport privind sumele colectate
şi repartizate trimestrial titularilor de drepturi, întocmeşte raport privind sumele cheltuite pe
proiecte din fondul social cultural educational, întocmeşte raport privind sumele repartizate,
comunicate şi nerevendicate care au îndeplinit termenul de prescriere, întocmeşte anual
Asigurarea controlului
raportul de cenzor privind situaţiile financiare.
economico-financiar al
Verificarea modului de colectare şi de repartiţie:
OGC-urilor
Cenzorul verifică activitatea departamentului financiar-contabil, confruntă adresele primite de
la colectorii unici şi rapoartele primite de la utilizatori cu facturile emise de asociaţie si
extrasele de bancă ale UPFAR-ARGOA. Repartiţia sumelor se face pe baza regulilor de
repartiţie, parte integrantă din statut, care sunt introduse în softul de repartiţie. Trimestrial se
verifică sumele colectate și propuse pentru repartizare, se verifică modul de înregistrare în
contabilitate și întocmește un raport
Alte atribuţii prevăzute în lege Îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute în statutul asociaţiei sau stabilite de Adunarea
Generală.
sau în statut
Pe baza prevederilor Statutului UPFAR ARGOA, a reglementărilor legale, în vigoare, aplicabile în materie, a hotărârilor AG și a
deciziilor CD.
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XI.3. Director general/Administratorul general/Manager general/Director executiv
In perioada 17.12.2020 – 28.04.2021, functia de Director General a fost detinuta de dl. Laurentiu Oprea.
Prin Hotararea Adunarii Generale Nr. 2 din 21.12.2021 a fost numit Dl. George Viorel Chesaru în funcţia de Director General al
UPFAR-ARGOA, pe durata mandatului actualului Consiliu Director
Actele activităţii curente, prezentate lunar în cadrul Consiliului Director, ducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Director şi a
Actele
hotărârilor Adunării Generale .
Activităţile Directorul General au fost desfăşurate conform prevederilor din statut.
Prin dispoziţii interne, regulamente, proceduri.
Modalitatea de asigurare
a respectării şi de punere în In anul 2021, UPFAR-ARGOA a avut incheiat contract de consultanta juridica permanenta cu dna. avocat Maria Luisa Creaţă. Pe
aplicare a legii dreptului de parcusul anului 2021, s-a colaborat și cu alți avocați.
autor şi drepturilor conexe
Numele persoanei,
numire, mandat

XI.4. Comisia permanentă specială privind accesul la informaţii

Numirea membrilor,
componenţa şi mandat

Modalitatea de îndeplinire a
atribuţiilor
Raportul comisiei privind
accesul la informaţii
Număr de sesizări primite,
obiectul sesizărilor şi
modalitatea de soluţionare a
sesizărilor primite

Comisia Permanentă Specială privind accesul la informații în anul 2021 , numită conform Hotărârii AGA nr. 16 din 28.04.2021
pentru un mandat de 4 ani are următoarea componenţă:
1 Ada Vertan – reprezentant Astra Dell Arte SRL
2. Ruxandra Maria Margareta Cernat – reprezentant Asociaţia Art Viva
3. Nicu Mihali – reprezentant Casini Art SRL
4. Paul Nicolae Palencsar – membru persoană fizică
5. Onoriu Voicu Felea – membru persoană fizică
Membrii comisiei s-au întrunit pe data de 11.03.2022 şi au verificat registrul de intrări-ieşiri al asociatiei pentru perioada anului
2021 şi până la data întocmirii raportului, pentru a constata daca există sesizări cu privire la nemulţumirile titularilor de
drepturi, conform prevederilor art. 170 alin. (1), alin.(8), alin.(10) din Legea 8/1996 republicată.
Raportului Comisiei Speciale Permanente Nr. AGA 01.4/11.03.2022 – aprobat prin Hotărârea AGA nr.7 din 19.04.2022

In anul 2021 nu au existat sesizari ale membrilor.
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Denumirea organului

Numirea membrilor,
componenţa şi mandat

Raport

Atribuţii şi modalitatea de
îndeplinire

XI.5. Organul care are funcţia de supraveghere
Comisia de Supraveghere
Comisia de Supraveghere a fost aleasa prin Hotararea AGA nr. 13/28.02.2019 şi Hotărârea AGA nr. 13/ in 31.05.2019.
Componenta Comisiei de Supraveghere:
1. Clever Business Transilvania - reprezentant Noni Mazilescu, cu competenţe în domeniul audiovizual (producţia de televiziune);
2. Peliniştepepace Productions – reprezentant Cosmin Laurentiu Tomoroga, cu competenţe în domeniul audiovizual (cinema).
3. Dash Film- reprezentant Pătru Păunescu, cu competenţe în domeniul audiovizual (producţia independentă).
Raportului Comisiei de Supraveghere Nr. AGA 01.30/17.03.2022 – aprobat prin Hotărârea AGA nr. 8 din 19.04.2022
Conform art 39.1.4 din Statut, Comisia de supraveghere se întrunește semestrial și are următoarele atribuții:
a)
exercitarea atribuțiilor ce i-au fost delegate de Adunarea Generală;
b)
aproba anual, in termen de doua luni de la data Adunarii Generale Ordinare, planul de management al Directorului
General, intocmit de acesta pe baza strategiei si a planului de masuri pentru anul in curs, asa cum acestea au fost aprobate de
Adunarea Generala Ordinara;
c)
monitorizarea activității și a îndeplinirii obligațiilor de către Directorul General și Consiliul Director, inclusiv punerea în
aplicare a hotărârilor Adunării Generale, în special a politicii, privind reținerile din veniturile provenite din drepturi și din orice
venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi;
d)
verifica cu cel putin 30 de zile inaintea desfasurarii adunarii generale anuale informatiile contabile si financiare prezentate
in darea de seama si intocmeste un raport, inclusiv cu privire la rezervele exprimate in acesta, ce se reproduc integral in darea de
seama.
Conform art. 39.1.4 si art. 39.1.5 din Statut:
Comisia de supraveghere întocmește raportul anual asupra activității sale, pe care îl prezintă Adunării Generale și se comunică
ORDA, precum și un raport privind informaţiile contabile şi financiare prezentate în darea de seamă, cu cel puţin 30 de zile
înaintea desfăşurării adunării generale anuale si contine inclusiv rezervele exprimate, ce se reproduc integral în darea de seamă.
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Denumirea comisiei
Numirea membrilor,
componenţa şi mandat

2
3

XI.6. Alte comisii ale organismului de gestiune colectivă2
Nu exista alte comisii in afara celor statutare
Nu este cazul

Raportul comisiei3

Nu este cazul

Atribuţii şi modalitatea de
îndeplinire
Documentele emise

Nu este cazul
Nu este cazul

Informaţiile sunt prezentate pentru fiecare Comisie în parte din cadrul organismului de gestiune colectivă (de exemplu Comisia de negociere, Comisia de specialitate etc).
Informaţiile sunt precizate dacă respectiva Comisie are obligativitatea conform prevederilor statutare sau Regulementului intern de funcţionare să prezinte un asemenea raport.
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CAPITOLUL XII. Raportul organului de supraveghere*
Raportul Comisiei de Supraveghere Nr. AGA 01.30/17.03.2022, aprobat prin Hotărârea AGA nr. 8 din 19.04.2022

*se reproduce integral în darea de seamă
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Întocmit de (nume în clar şi semnătura)
1. SPÎNU GEORGETA-SORINA (Cap. X-XII) ________________________________
2. MOINESCU FLORENTINA (Cap. I - IX) ________________________________

Nr. de înregistrare /Data - organism de gestiune colectivă AGA 01.82/19.04.2022

Director Executiv,
(numele în clar, semnătura şi ştampila*)
Laurenţiu Oprea
Director Economic,
(numele în clar şi semnătura)
Ghencea Carmen-Nicoleta

Prezenta Dare de seamă a fost apobată de Adunarea generală în şedinţa din data de 19.04.2022, prin Hotărârea nr. 9.

*opțional
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