
 
 
 
 
 
 

UNIUNEA COMPOZITORILOR ŞI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA 
ASOCIAŢIA PENTRU DREPTURILE DE AUTOR 

 (UCMR-ADA) / 2009         
 
 

ADRESA Calea Victoriei, nr14, sector 1, Bucuresti 
DATE DE 

CONTACT 
Tel:021/316.79.76  
Fax: 021/316.58.80 

ADRESĂ DE  
E-MAIL 

ada@ucmr-ada.ro 

SITE http://www.ucmr-ada.ro 

 
 

I. STRUCTURĂ  ŞI  ORGANIZARE 
 
 

1. ADUNAREA GENERALĂ 
 
 
 
Întrunire 
(data si locul convocării)1 

Calea Victoriei nr. 141, Sector 1, Aula Palatului Cantacuzino 
Data convocare 09.04.2010 ora 10 
Reconvocare in lipsa de cvorum 10.04.2010 ora 10 

Modalitatea de convocare Anunţ pe site-ul UCMR-ADA, precum şi in doua ziare de largă răspândire: Adevarul din 
09.03.2010 si Romania Libera din 10.03.2010 

Număr membri participanţi 153 membri persoane fizice si 6 reprezentati ai editorilor/subeditorilor 
Şedinţe Adunării Generale 
(ordinea de zi, proiectele 
de hotărâri, etc) 

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare UCMR-ADA / 2009 a fost anunţată pe site, 
precum şi în anunţurile din Adevarul din 09.03.2010 si Romania Libera din 10.03.2010 

1. Aprobarea proiectului de modificare a Statutului UCMR-ADA ce urmeaza a fi depus 
la ORDA potrivit legii in vigoare; 

2. Prezentarea proiectului Regulamentului General de Repartitie; 
3. Alegerea a 3 membrii ai Consiliului Director; 
4. Aprobarea bilantului contabil pentru exercitiul financiar contabil al anului 2009; 
5. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2009; 
6. Aprobarea Raportului Consiliului Director pentru anul 2009; 
7. Aprobarea Raportului Directorului General pentru anul 2009; 
8. Aprobarea darii de seama anuale pentru anul 2009; 
9. Aprobarea comisionului administrativ; 
10. Aprobarea destinatiei excedentului anului 2009; 
11. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010; 
12. Aprobarea raportului comisiei permanente speciale privind accesul la informatii 

pentru anul 2009; 
13. Informari.Diverse. 

Actele (hotărârile) 
Adunării Generale2 

S-au adoptat hotarari potrivit punctelor inscrise pe ordinea de zi. 
S-a aprobat ca dezbaterea proiectului Regulamentului General de Repartitie sa se amane la o 

                                                
1 Se vor menţiona inclusiv toate coordonatele Adunării Generale, în cazul reconvocării acesteia sau al Adunării Generale extraordinare. 
2 Se va anexa prezentei procesul-verbal al Adunării Generale, precum şi hotărârile acesteia. 
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data ulterioara stabilita de Consiliul Director. 
Modalitatea de vot in 
cadrul Adunării Generale 

 Pentru punctul 3 din Ordinea de zi– alegerea celor 3 membrii ai Consiliului Director – votul 
a fost secret, consemnat intr-un proces verbal. 
 Pentru celelalte puncte din Ordinea de zi ce nu au necesitat vot secret, votul a fost deschis 
prin ridicarea mainii. 
Stabilirea strategiei şi  
a obiectivelor generale 
ale asociaţiei 

Conform statutului UCMR-ADA, in concordanta cu 
reglementarile legale. 
 

Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi 
a bilanţului contabil 

Adunarea Generala Ordinara/2009 din 10.04.2010, adoptand 
hotarari distincte pentru punctele 4 „Aprobarea bilantului contabil 
pentru exercitiul financiar contabil al anului 2009” si 11 
„Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 „ din 
Ordinea de zi. 

Alegerea şi revocarea 
membrilor Consiliului 
director 

Alegerea membrilor Consiliului Director se face potrivit Statutului 
UCMR-ADA de catre Adunarea Generala, fiind alesi 3 noi 
membrii. 
  

Alegerea si revocarea 
cenzorului sau, după 
caz, a membrilor 
comisiei de cenzori 

Se face potrivit Statutului UCMR-ADA de catre Adunarea 
Generala, pentru un mandat de 4 ani. 
Nu a fost cazul. 

Modificarea actului 
constitutiv şi a 
statutului 

S-a adoptat proiectul de modificare a Statutului UCMR-ADA. 

Aprobarea 
comisionului 
administrativ anual 

 A fost aprobat de Adunarea Generala prin includerea in Statut, si 
anual prin Adunarea generala Ordinara din 10.04.2010. 
  

Modalitatea  de îndeplinire 
a atribuţiilor conform 
prevederilor art. 21 
din OG nr. 26/2000, 
modificată 
şi completată, 
şi prevederilor statutare 

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

 Potrivit statutului. 

 
 
 
 
 

2. CONSILIUL DIRECTOR 
 
Numirea3 si 
componenta 
membrilor Consiliului 
Director 

Potrivit statutului UCMR-ADA , de catre Adunarea generală, prin realegerea a ¼ din numărul 
membrilor Consiliului Director in fiecare an, in conformitate cu prevederile statutare. . 
Membri Consiliului Director UCMR-ADA in anul 2009:Presedinte Adrian Iorgulescu 
Vicepresedinte Anton Suteu Membri: Horia Moculescu, Mihai Pocorschi, Dan Balan, 

                                                
3 Se va menţiona documentul/ele prin care au fost numiţi membri Consiliului Director. 
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Iulian Vrabete, Ionel Tudor, Ulpiu Vlad, Marius Moga, Petru Stoianov, Laurentiu Duta, 
Mihaela Vosganian, Mircea Dragan, Viorel Gavrila 

Mandatul membrilor 
Consiliului Director 

Potrivit statutului UCMR-ADA  

Şedinţe4 16 şedinţe pe anul 2009-: 22.01.2009, 29.01.2009, 12.02.2009, 25.03.2009, 22.04.2009, 
13.05.2009, 01.06.2009, 24.06.2009, 01.07.2009, 23.07.2009, 03.08.2009, 25.08.2009, 
30.09.2009, 28.10.2009, 25.11.2009, 23.12.2009. 

Modalitatea  
de convocare pentru 
şedinţele Consiliului 
Director 

De regula lunar, prin convocare telefonică, si ori de cate ori activitatea a impus-o. 

Actele Consiliului 
Director5 

Pentru fiecare şedinţă este încheiat un proces-verbal, semnat de către preşedintele UCMR-ADA 
şi o foaie de prezenţă, care se păstrează în evidenţele UCMR-ADA.  

Modalitatea de vot in 
cadrul Consiliului 
Director 

Deciziile Consiliului director sunt adoptate cu majoritate simplă  cu vot deschis a membrilor 
prezenti conform  prevederilor statutare. 

Supravegherea 
gestiunii ogc6 

Prin organismele statutare. 

Asigurarea punerii 
in executare a 
hotararilor  
Adunarii  
Generale 

DA, prin Consiliului Director si Biroul executiv UCMR-ADA. 

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

Alte atribuţii  
prevăzute 
în lege sau 
în statut 

 -  
 

 
 

3. COMISIA DE CENZORI 
 
Numirea7 si  
componenta8 
membrilor Comisiei de 
cenzori 

De catre Adunarea Generala. 
Incepand cu 11.03.2009, comisia de cenzori are urmatoare componeta (pentru un mandat de 4 
ani: Anghel C. Ion  (expert contabil) , Dinu Maxer si Ducu Bertzi (membri UCMR-ADA) 

Raportul Comisiei de 
cenzori9 

Aprobat de Adunarea Generala Oedinara UCMR-ADA din 10.04.2010. 

Asigurarea 
controlului 
economico-
financiar al  
ogc-urilor 

Expertul contabil Anghel Ion (SC „AIR” Expertiza si Audit Financiar SRL), 
in calitate de cenzor, verifică lunar situaţiile financiar-contabile şi 
operaţiunile de casă, bancă şi   notele contabile diverse ale UCMR-ADA, şi 
întocmeşte o notă de constatare.  

 
 
 
 
 
 
Mod de îndeplinire a 
atribuţiilor conform 
art. 27 din OG nr. 

Verificarea 
modului de 
colectare si de 
repartitie 

Prin organismele statutare. 
 

                                                
4 Se va menţiona data la care a avut loc şedinţa Consiliului Director.  
5 Se vor anexa procesele-verbale de şedinţă ale Consiliului Director. 
6 Se vor menţiona activiţăţile concrete prin care a fost realizată suprevegherea gestiunii organismului. 
7 Se va menţiona documentul/ele prin care au fost numiţi membri Comisiei de Cenzori. 
8 Se va preciza persoana care are calitatea de expert contabil. 
9 Se vor menţiona data şi persoanele care au semnat raportul Comisiei de Cenzori; raportul Comisiei de cenzori va fi anexat dării de 
seamă anuale. 
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26/2000 modificată şi  
completată, şi 
prevederilor statutare 
 

Alte atribuţii  
prevăzute 
în lege sau 
în statut 

Verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei. 
 

 
 

 
 

 
4. ADMINISTRATORUL GENERAL 

 
 
Numele persoanei, 
numire10 

Ana Achim 
Titulatură: Adminstrator general / Director general. 
Angajat pe bază de contract de muncă pe perioada nedeterminată. 
Subordonare către Consiliul director. 

Mandat Angajat pe bază de contract de muncă pe perioada nedeterminată. 
Subordonare către Consiliul director. 

Actele administratorului  
general 

Raport anual, prezentat in Adunarea Generala.Ordinara 

Modalitatea de asigurare 
a respectării şi de punere 
în aplicare a Legii 
dreptului de autor şi 
drepturilor conexe 

Reprezentarea UCMR-ADA in relaţiile cu terţii, angajarea răspunderii UCMR-ADA fata de terţi, 
Incheierea sau rezilierea de contracte in legatura cu obiectul de activitate al UCMR-ADA, aduce 
 la îndeplinire deciziile Consiliului director si Alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. 
 
 
 
 
 

  
 

5. COMISIA PERMANENTĂ SPECIALĂ PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢII 
 
 
Numire11, componenţă A fost numită în cadrul Adunării generale din 25.02.2005.  

Componenta Comisiei speciale permanente de solutionare a reclamatiilor membrilor 
UCMR-ADA, aleasa in Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA din 25.02.2005: 
Valentin Petculescu, Cristian Petrescu, Alin Oprea, Victor Socaciu, Mihai Onila. 
Comisia, a fost realeasa de catre Adunarea Generala Ordinara/2008  pentru inca un nou 
mandat de 4 ani in data de 11.03.2009. 

Mandat Mandatul membrilor este pentru o perioadă de 4 ani. 
Atribuţii Potrivit Legii 8/1996 modificata si completata. 
Număr de sesizări 
primite şi precizarea 
obiectului acestora 

Nu au existat sesizări adresate comisiei in anul 2009. 

Modalitatea de 
soluţionare a 
sesizărilor primite 

Nu este cazul. 
 

 
 

 
                                                
10 Se va menţiona documentul prin care a fost numit administratorul general. 
11 Se va menţiona documentul/ele prin care au fost numiţi membri Comisiei speciale privind accesul la informaţii. 
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6. ALTE COMISII ALE ORGANISMULUI DE GESTIUNE COLECTIVĂ 
 
 
Denumirea comisiei 1. Comisia permanenta Opere si Programe 

2. Comisia Social Culturala 
3. Comisia de Tarife  
4. Comisia Profesională 

Numirea membrilor12, 
componenta 

Componenta comisiilor UCMR-ADA/2009: 
1. Componenta Comisiei permanenta opere  si programe: Horia Moculescu, Viorel Gavrila, Dan 

Balan, Petru Stoianov, Ulpiu Vlad 
 2. Componenta Comisiei  social cultural/2009: Iulian Vrabete, Mihai Pocorschi, Mihaela 

Vosganian   
3. Componenta Comisiei  de tarife /2009: Anton Suteu, Mihai Pocorschi, Vrabete Iulian,   
4. Componenta Comisiei  profesionale/2009: Horia Moculescu, Viorel Gavrila, Laurentiu Duta, 

Ionel Tudor si Mircea Dragan. 
Componenţa acestor comisii a fost numită de către Consiliul Director. 

Mandat Mandatul membrilor este acelaşi cu cel al Consiliului director. 
Atribuţii 1. examineaza si avizeaza continutul  documentatiilor muzicale (playlisturile)  primite de la 

utilizatori care sunt introduse în repartiţii UCMR-ADA. 
2.  supravegheaza  constituirea si utilizarea  fondului social cultural ;aprobă destinaţii  ale fondului 

social-cultural, faţă de cele stabilite conform prevederilor statutare. 
3. participă alături de conducerea executivă a UCMR-ADA la negocierile cu utilizatorii şi la 

realizarea proiectelor de metodologii. 
4. răspunde la sesizările  privind suspiciunile de plagiat. Si formuleaza opinii 

Modalităţi concrete de 
îndeplinire a 
atribuţiilor13 

Intalniri  punctuale in functie de documentatiile primite de la utilizatori si,de sumele platite si de 
termenele de plati.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

7. PATRIMONIUL, VENITURILE şi CHELTUIELILE DE ADMINISTRARE, 
ORGANIZARE INTERNĂ 

 
 

                                                
12 Se va menţiona documentul/ele prin care au fost numiţi membri Comisiilor de specialitate. 
13 Se vor menţiona data la care s-a întrunit Comisia, hotărârile adoptate, proiectele/ propuse, etc. 
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Patrimoniul14 La 31.12.2009 
Imobilizari necorporale –    184.960 
Imobilizari corporale     – 2.680.378 
TOTAL   9.955.181,62 lei Venituri 

 Surse - 9.853.984,71 lei, venituri din comisioane administrative prelevate potrivit statutului 
-      50.492,93 lei, venituri din dobanzi la conturile curente 
-      50.703,98 lei, venituri din diferente de curs valutar 

TOTAL   7.223.163,34 lei Cheltuieli de  
administrare Destinaţie 446,512.21 lei  Cheltuieli privind stocurile 

214,709.91 lei Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti 
1,491,070.69 lei Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 

58,055.29 lei Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 
4,338,396.87 lei Cheltuieli cu personalul 

128,017.33 lei Alte cheltuieli de exploatare 
380,213.55 lei Cheltuieli financiare (dif curs valutar) 
166,187.49 lei Cheltuieli cu amortizarile, ajustari de depreciere, pierdere de 

valoare 

Crestere active imobilizate in anul 2009: 2.390.460 lei; 
- imobilizări corporale (valoare neta): 2.371.474 lei; 
- imobilizari necorporale: 18.986 lei 

Număr de angajaţi15 111 angajati la 31.12.2009 din care: 
 - 106 angajati cu norma intreaga; 
 -    5  angajati part-time; 

Structură teritorială16 63 angajati – sediul central 
10 angajati - Inspectoratul UCMR-ADA Bucuresti  
 6 angajati – Inspectoratul UCMR-ADA Bacau 
 4 angajati – Inspectoratul UCMR-ADA Constanta 
 3 angajati – Inspectoratul UCMR-ADA Craiova 
 4 angajati – Inspectoratul UCMR-ADA Iasi 
 8 angajati – Inspectoratul UCMR-ADA Oradea 
 1 angajati – Inspectoratul UCMR-ADA Pitesti 
 7 angajati – Inspectoratul UCMR-ADA Targu Mures 
 5 angajati – Inspectoratul UCMR-ADA Timisoara 

 
 
 

II. TITULARI DE DREPTURI 
 

1. MEMBRI 
 
 
Modalităţi de 
admitere17 

Nu există nici taxă de adeziune şi nici cotizaţie anuală pentru membri. 

Conţinutul mandatului 
de gestiune18 

Este anexat prezentului proces-verbal. 

Persoana responsabilă  
de verificarea 
mandatelor de gestiune 

Şeful de cabinet are în atribuţiile de serviciu această sarcină.  
Mandatele sunt păstrate în evidenţă în format electronic şi scris. 

                                                
14 Se va menţiona componenţa patrimoniului organismului de gestiune colectivă. 
15 Se va menţiona numărul total de angajaţi, cu precizarea numărului de angajaţi permanenţi şi cel al angajaţilor cu contract de muncă 
pentru perioada detreminată/colaborare, etc. 
16 Se va menţiona numărul de structuri teritoriale, locaţia acestora şi numărul de angajaţi pentru fiecare structură. 
17 Se vor menţiona condiţiile de admitere ca membru, inclusiv valoarea taxei de adeziune şi a taxei anuale. 
18 Se va anexa dării de seamă un formular al mandatului de gestiune. 
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Număr membri 
 

- la începutul anului: 6.122 – mandate persoane fizice si 54 – contracte de mandatare cu editorii 
- la sfârşitul anului: 6.492 – mandate persoane fizice si 66 – contracte de mandatare cu editorii 

Modalităţi de  
evidenţiere a  
mandatelor de gestiune 
(scriptic/electronic) 

Mandatele sunt înregistrate într-un registru distinct de evidenta si in format lectronic. 

Retragerea calităţii de 
membru al ogc19  

Nu a fost retrasă calitatea nici unui membru al UCMR-ADA. 

 
 

2. STATUT 
 
Modificări ale 
statutului20 

Ultima modificare: Adunarea generala Extraordinara din 12.10.2006. 
 
 

Avizul O.R.D.A. de 
modificare a statutului 

Avizul ORDA nr.8239/26.09.2006. 

Încheierea  
Judecătorească 
prin care s-a dispus 
înregistrarea modificării 
avizate in Registrul 
asociaţiilor si fundaţiilor 
aflat la Judecătoria in a 
carei raza teritoriala 
 isi are sediul ogc  
 

Judecatoria sectorului 1, incheierea din data de 03.11.2006 Dosar nr.35328/299/2006.  
 
 

 
 

3. REPERTORIU 
 
Repertoriul gestionat 
(obiect)  

Operele muzicale cu sau fără text potrivit dispozitiilor legale. 
 
 
 

Modalitatea de evidenţă  
a repertoriului21 
(scriptic/electronic) 

Declaraţii ale operelor muzicale, iar in cazul editorilor, contractele de editare depuse la UCMR-
ADA cu anexe repertoriu cesionat. 

Proceduri 
scrise 

Inregistrarea în registrul de evidenţă al declaraţiilor opere 
muzicale potrivit regulamentului de inregistrare membri si opere 
muzicale la UCMR-ADA inregistrat cu nr. 6299/30.07.2009. 

Repertoriul 
intern 
 
 
 

Persoana 
responsabilă  
de actulizarea  
repertoriului 

Sef cabinet Carmen Radulescu 

Proceduri de actualizare 
a repertoriului 
 

 
Repertoriul 

Proceduri 
scrise 

Se constitue de catre OGC-urile straine prin contributie la bazele 
proprii si internationale potrivit regulilor proprii. 

                                                
19 Se vor menţiona, dacă există, cazurile concrete de retragere a calităţii de membru al organismului de gestiune colectivă (menrul căruia i 
s-a retras calitatea, oraganul care a aprobat retragerea, motivul pentru care s-a hotărât retragerea, actul prin care s-a dispus retragerea, etc.) 
20 Se vor menţiona principalele modificări aduse statutului. 
21 Se vor menţiona inclusive documentele în baza cărora se înregistrează şi/sau actualizează repertoriul fiecărui membru. 
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 extern 
 

Persoana 
responsabilă  
de actulizarea  
repertoriului 

Sef serviciu IT – Dan Radulescu, pe baza informatiilor pe suport 
electronic primite de la OGC-urile externe responsabile – CISAC. 

Modalitatea de punere in 
executare a contractelor 
încheiate cu organisme 
străine care gestionează 
drepturi similare22 

- Reprezentarea reciproca se face de catre fiecare OGC potrivit legislatiei nationale si 
reglementarilor statutare si cu respectarea principiului egalitatii de tratament a membrilor 
- In anul 2009 s-au incheiat  2 contracte de reprezentare pe drepturi mecanice si 2 pe drepturi de 
executie publica. 

 
 
 

III. OBIECTUL ACTIVITĂŢII ORGANISMULUI DE GESTIUNE COLECTIVĂ  
 
 

1. ÎNCASĂRI şi REPARTIZĂRI 
 

Sume rămase 
nerepartizate din anii 
anteriori 

- 28.173.184,42 lei,  reprezentand remuneratii colectate (radio, tv, cablu, ambiental/lucrativ care 
au fost colectate in trim IV 2008, sau pentru care nu s-au primit inca documentatiile pana la 
31.12.2008,  pentru repartizarea lor; 

- 959.653 lei, UCMR-ADA remuneratie cablu colector unic – cota parte, trim IV 2008 
nerepartizata pe posturi tv; 

- 332.765 lei, dobanda la 31.12.2008, ce urmeaza a se repartiza titularilor de drepturi, in 
trimestrul I 2009 impreuna cu remuneratii colectate in trim IV 2008 

Sume colectate în anul 
pentru care se face 
raportarea (TOTAL) 

Incasari UCMR-ADA: 
- 51.385.150,58 lei, incasari de la utilizatori 
-   3.046.534.46 lei, dobanda aferenta plasamentelor bancare in depozite 
-      590.021,87 lei, incasari copie privata de la organismul de gestiune UPFR (col. unic)   
 
- 13.350.397,34 lei, cota parte din incasarile /2009 in calitate de colector unic al remuneratiei din 
cablu efectuate exclusiv in anul 2009 
 
 
TOTAL, 
din care: 

64.269.087,69 lei (sume brute –comisionul administrativ retinut in momentul platii) 
Nu includ platile catre celelalte OGC-uri pentru remuneratiile din cablu colectate 

Membrilor 
români 

TOTAL  25.965.669,57 lei 
- plati catre titulari membrii UCMR-ADA (titulari, 
mostenitori s.a.) inclusiv din inc. externe 14.371.665,66 

- plati catre titulari membrii UCMR-ADA - editori 11.544.127,42 

- plati copie privata catre CREDIDAM si UPFR 49.876,48 

   

Sume plătite 
membrilor în anul 
pentru care se face 
raportarea23  

Organismel
or din 
străinătate 

TOTAL 38.303.418,13 lei 

Sume rămase 
nerepartizate 
în anul pentru care se 
face raportarea 
(TOTAL) 

- 16.078.305,54  lei,  reprezentand remuneratii colectate (radio, tv, cablu, ambiental/lucrativ, 
incasari externe care au fost colectate in principal in trim IV 2009 si urmeaza a fi repartizate in 
trim I 2010, sau pentru care nu s-au primit inca documentatiile pana la 31.12.2009,  pentru 
repartizarea lor); 

- 5.803.717,70 lei, remuneratie cablu repartizata UCMR-ADA aferenta trimiestrului IV - 2009. 

                                                
22 Se vor menţiona numărul de contracte de reciprocitate încheiate cu organismele similare din străinătate, denumirea organismului din 
străinătate, tipul  şi data încheierii 
23 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau 
altor documente de plată. 
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Dobânzi (TOTAL) 
şi destinaţia acestora 

- 550.399,81 lei, dobanda la 31.12.2009, ce urmeaza a se repartiza titularilor de drepturi, 
in trimestrul I 2010 impreuna cu remuneratii colectate in trim IV 2009 

 
 

Sumele au fost încasate/repartizate după cum urmează: 
 
 

REPRODUCERE 
 

Sume nerepartizate din 
anii anteriori 

TOTAL: 1.314.439,95  lei 

TOTAL, din care: 1.726.598,61 lei Sume colectate în  
anul pentru care se face 
raportarea 

Utilizatori instituţii 
publice, persoane 
juridice de drept 
privat 

1.726.598,61 lei 

TOTAL, din care: 1.512.571,25 lei 
Membrilor români 
persoane fizice 

811.783,90 lei 
Sume repartizate 
membrilor in anul in care 
se face raportarea* 

Organismelor din 
străinătate 

700.787,35 lei 

TOTAL, din care: 1.512.859,04 lei 
Membrilor români 
persoane fizice 

   447.319,52 lei 
Sume plătite membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea24 

Organismelor din 
străinătate 

1.065.539,52 lei 

Data la care s-au făcut 
repartizările 

Prin statut se preved repartiţii trimestriale. 
martie, aprilie, mai, iunie, iulie,august,septembrie,octombrie, noiembrie, 
decembrie 

Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate 

- plati catre    668   titulari romani 
- plati catre      19   OGC-uri similare straine 
 

Reguli de repartiţie 25 Prevazute în statut (art. 6.3 a1); pe baza documentaţiilor primite de la 
producători (rapoarte de vânzări lunare). 

Organul de conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie 

Adunarea Generala, prin statut. 

Număr utilizatori 
identificaţi 

45 drepturi mecanice 
3 videograme 

Număr  
utilizatori – plătitori 

45 drepturi mecanice 
3 videograme 

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

45 drepturi mecanice 
3 videograme 

Reproducere 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

Sef departament drepturi mecanice 

                                                
24 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau 
altor documente de plată. 
25 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentul în baza cărora acestea au fost stabilite. 
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Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

Sef serviciu repartitie  

Numar sesizări pentru neplată, 
stadiul sesizărilor 

176 fonograme 
  22 videograme 
 

Numar sesizări pentru 
nefurnizarea de informaţii, stadiul 

 
21 adrese la politie 

 

Situatia litigiilor cu 
utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în 
instanţă, obiectul acţiunilor, 
stadiul acţiunilor în justiţie 

4 dosare videograme 
2 dosare fonograme 

 
 
COMUNICARE PUBLICĂ: 
 

Sume nerepartizate din 
anii anteriori 

385.071,68 lei 

TOTAL, din care: 3.957.685.15 lei Sume colectate în  
anul pentru care se face 
raportarea 

Utilizatori instituţii 
publice, persoane 
juridice de drept 
privat 

3.957.685.15 lei 

TOTAL, din care: 2.861.360,68 lei 
Membrilor români 
persoane fizice 

1.577.567,06 lei 
Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 
care se face raportarea* 
 
 

Organismelor din 
străinătate 

1.283.793,62 lei 

TOTAL, din care: 1.598.277,47 lei 
Membrilor români 
persoane fizice 

729.473,80 lei 
Sume plătite membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea26 

Organismelor din 
străinătate 

868.803,67 lei 

Data la care s-au făcut 
repartizările 

Lunar, dupa primirea documentatiei in baza careia se repartizeaza. 
martie, iunie, august, septembrie, octombrie, decembrie 

Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate 

- plati catre   705  titulari romani 
- plati catre   27  OGC-uri similare straine 

Reguli de repartiţie 27 Prevazute in statut (art. 6.3. a4); pe baza documentelor trimise de către 
instituţiile plătitoare. 

Organul de conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie 

Adunarea Generala, prin statut. 
 

Număr utilizatori 
identificaţi 

235 

Număr  
utilizatori – plătitori 

230 
 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

Inspectori UCMR-ADA 

Spectacole 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

Sef serviciu repartitie 

                                                
26 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau 
altor documente de plată. 
27 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentul în baza cărora acestea au fost stabilite. 
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Numar sesizări pentru 
neplată, stadiul 
sesizărilor 

643 

Numar sesizări pentru 
nefurnizarea de 
informaţii, stadiul 

996 – adrese pe lucrativ 
179 de adrese la politie 

 Situatia litigiilor cu 
utilizatorii 

Număr utilizatori 
acţionaţi în instanţă, 
obiectul acţiunilor, 
stadiul acţiunilor în 
justiţie 

35 de dosare 

 
 

Sume nerepartizate din 
anii anteriori 

234.640,63 lei 
 

TOTAL, din care: 800.715,82 lei Sume colectate în  
anul pentru care se face 
raportarea 

 Utilizatori instituţii 
publice, persoane 
juridice de drept 
privat 

800.715,82 lei 

TOTAL, din care: 419.061,06 lei 
Membrilor români 
persoane fizice 

255.315,29 lei 
Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 
care se face raportarea* 
 Organismelor din 

străinătate 
163.745,77 lei 

TOTAL, din care: 401.872,92 lei 
Membrilor români 
persoane fizice 

216.268,34 lei 
Sume plătite membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea28 

Organismelor din 
străinătate 

185.604,58 lei 

Data la care s-au făcut 
repartizările 

Martie, iulie, august, octombrie, decembrie 

Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate 

- plati catre 197 titulari romani 
- plati catre 25 OGC-uri similare straine 
 

Reguli de repartiţie 29 Prevazute in statut (art. 6.3. a4); pe baza documentelor trimise de către 
instituţiile plătitoare. 

Organul de conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie 

Adunarea Generala, prin statut. 

Număr utilizatori 
identificaţi 

55 teatre 
 6 opera 
21 concerte 

Teatre, 
concerte, opera 

Număr  
utilizatori – plătitori 

55 teatre 
 6 opera 
21 concerte 

                                                
28 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau 
altor documente de plată. 
29 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentul în baza cărora acestea au fost stabilite. 
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Număr utilizatori care au 
transmis documente în 
baza cărora se face 
repartiţia 

55 teatre 
 6 opera 
21 concerte 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

Inspectorii UCMR-ADA si personalul de la sediul central. 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

Sef serviciu repartitie 

Numar sesizări pentru 
neplată, stadiul sesizărilor 

82 adrese 

Numar sesizări pentru 
nefurnizarea de 
informaţii, stadiul 

45 

 

Situatia litigiilor cu 
utilizatorii 

Număr utilizatori 
acţionaţi în instanţă, 
obiectul acţiunilor, stadiul 
acţiunilor în justiţie 

1 

 
 

Sume nerepartizate din 
anii anteriori 

- 2.922.155,13 lei 
 

TOTAL, din care: 16.416.024,06 lei Sume colectate în  
anul pentru care se face 
raportarea 

Utilizatori instituţii publice, 
persoane juridice de drept 
privat 

16.416.024,06 lei 

TOTAL, din care: 16.939.751,27 lei 
Membrilor români persoane 
fizice 

8.034.010,90 lei 
Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 
care se face raportarea* 

Organismelor din 
străinătate 

8.905.740,37 lei 

TOTAL, din care: 12.838.634.21 lei 
Membrilor români persoane 
fizice 

3.859.208,07 lei 
Sume plătite membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea30 

Organismelor din 
străinătate 

8.979.426,14 lei 

Data la care s-au făcut 
repartizările 

Martie, iulie, septembrie, decembrie 

Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate 

- plati catre 1.626 titulari romani 
- plati catre  30    OGC-uri similare straine 
 

Reguli de repartiţie 31 Prevazute in statut (art. 6.3. b1): repartiţia se face trimestrial. 
Organul de conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie 

Adunarea Generala, prin statut. 

Număr utilizatori 
identificaţi 

7708 autorizatii ambiental 
1127 autorizatii lucrativ 

Ambiental  + 
Lucrativ + 
Dobanda 
 
Sumele încaste 

din ambiental si 

lucrativ sunt 

repartizate 

împreună cu 

cota parte 

aferentă din 

dobânzile 

plasamentelor 

bancare. 

Număr  
utilizatori – plătitori 

19966 
 

                                                
30 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau 
altor documente de plată. 
31 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora acestea au fost stabilite. 
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Număr utilizatori care au 
transmis documente în 
baza cărora se face 
repartiţia 

- 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

Inspectori UCMR-ADA 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

Sef departament repartitie 

Numar sesizări pentru neplată, 
stadiul sesizărilor 

2460 - ambiental 

Numar sesizări pentru 
nefurnizarea de informaţii, stadiul 

443 adrese la politie 

 

Situatia litigiilor cu 
utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în 
instanţă, obiectul acţiunilor, 
stadiul acţiunilor în justiţie 

2 dosare 

 
 
 
 
 

RADIODIFUZARE: 
 
 

Sume nerepartizate din anii 
anteriori 

1.049.276,25 lei 

TOTAL, din care: 9.497.686.18 lei 
Utilizatori instituţii 
publice 

5.000.145,10 lei 
Sume colectate în  
anul pentru care se face 
raportarea 

Utilizatori persoane 
juridice de drept privat 

4.497.541,08 lei 

TOTAL, din care: 8.364.524.34 lei 
Membrilor români 
persoane fizice 

3.977.768.11 lei 
Sume repartizate membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea* 
 Organismelor din 

străinătate 
4.386.756.23 lei 

TOTAL, din care: 6.683.975,51 lei 
Membrilor români 
persoane fizice 

1.993.736,48 lei 
Sume plătite membrilor în 
anul pentru care se face 
raportarea32 

Organismelor din 
străinătate 

4.690.239,03 lei 

Data la care s-au făcut 
repartizările 

Martie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 
decembrie 

Numărul membrilor cărora 
le-au fost repartizate 
sumele colectate 

- plati catre  2481 titulari romani 
- plati catre    29  OGC-uri similare straine 
 

Reguli de repartiţie 33 Potrivit regulamentului de repartitie cuprins in statut (art. 6.3. a2) pe bază 
de playlist. 

Organul de conducere care 
a aprobat criteriile de 
repartiţie 

Adunarea Generala UCMR-ADA, prin statut. 

RADIO 
+ 

Cota parte 
dobanda 

 
 

Sumele încaste 

din radiodifuzare 

radiouri sunt 

repartizate 

împreună cu 

cota parte 

aferentă din 

dobânzile 

plasamentelor 

bancare. 

Număr utilizatori 
identificaţi 

97 din care 12 in 2009 

                                                
32 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau 
altor documente de plată. 
33 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora acestea au fost stabilite. 
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Număr  
utilizatori – plătitori 

72 

Număr utilizatori care au 
transmis play-list-uri 

41 de utilizatori cu remuneratie minima 
4 nu au transmis 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

Departament contabilitate 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

Sef departament repartitie 
Sef serviciu informatic 
Numar sesizări pentru neplată, 
stadiul sesizărilor 

83 

Numar sesizări pentru 
nefurnizarea de informaţii, stadiul 

301 
30 adrese la politie 

 

Situatia litigiilor cu 
utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în 
instanţă, obiectul acţiunilor, 
stadiul acţiunilor în justiţie 

22 de dosare 

 
Sume nerepartizate din 
anii anteriori 

13.647.821,03 lei 

TOTAL, din care: 15.732.443.90 lei 
Utilizatori instituţii 
publice,  

2.102.544,87 lei 
Sume colectate în  
anul pentru care se face 
raportarea 

Utilizatori persoane 
juridice de drept privat 

13.629.899,03 lei 
 

TOTAL, din care: 25.509.122,22 lei 
Membrilor români 
persoane fizice 

16.651.558,15 lei 
Sume repartizate 
membrilor în anul 
pentru care se face 
raportarea* 
 

Organismelor din 
străinătate 

8.857.564,07 lei 

TOTAL, din care: 24.701.237,52 lei 
Membrilor români 
persoane fizice 

5.075.002,76 lei 
Sume plătite membrilor 
în anul pentru care se 
face raportarea34 

Organismelor din 
străinătate 

19.626.234,76 lei 

Data la care s-au făcut 
repartizările 

Martie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, 
decembrie 

Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate 

- plati catre 1556 titulari romani 
- plati catre   29   OGC-uri similare straine 
 
 

Reguli de repartiţie 35 Prevazute in statut. 
Organul de conducere 
care a aprobat criteriile 
de repartiţie 

Adunarea Generala, prin statut. 

Număr utilizatori 
identificaţi 

56 din care 12 in 2009 

Număr  
utilizatori – plătitori 

34 

Organisme de 
televiziune 

 
+ Televiziune 
+ Cablu 
+ Dobanda 
Sumele încaste 

din radiodifuzare 

televiziuni sunt 

repartizate 

împreună cu  

cota parte 

aferentă din 

dobânzile 

plasamentelor 

bancare. 

De asemenea, la 

repartiţia acestor 

sume se adaugă 
sumele colectate 

din retransmiterea 

prin cablu, 

deoarece acestea 

sunt repartizate pe 

baza grilelor de 

programe. 

Număr utilizatori care 
au transmis play-list-uri 

31 

                                                
34 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau 
altor documente de plată. 
35 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora acestea au fost stabilite. 
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Persoana/ele 
responsabilă de 
colectare 

Departament contabilitate 

Persoana/ele 
responsabilă de 
repartiţie 

Sef departament repartitie 

Numar sesizări pentru neplată, stadiul 
sesizărilor 

301 adrese 
 

Numar sesizări pentru nefurnizarea de 
informaţii, stadiul 

33 adrese politie 

 

Situatia litigiilor cu 
utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, 
obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în 
justiţie 

16 dosare 

 
 
 

Sume nerepartizate din 
anii anteriori 

168.091,66 lei 

TOTAL, din care: 430.033,37 lei Sume colectate în  
anul pentru care se face 
raportarea 

Utilizatori instituţii 
publice, persoane 
juridice de drept 
privat 

430.033,37 lei 

TOTAL, din care: 400.810,66 lei 
Membrilor români 
persoane fizice 

252.837,81 lei 
Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 
care se face raportarea* 
 Organismelor din 

străinătate 
147.972,85 lei 

TOTAL, din care: 346.109,94 lei 
Membrilor români 
persoane fizice 

152.970,94 lei 
Sume plătite membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea36 

Organismelor din 
străinătate 

193.139,00 lei 

Data la care s-au făcut 
repartizările 

Mai, august, octombrie, decembrie 

Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate 

- plati catre    348  titulari romani 
- plati catre    27 OGC-uri similare straine 
 

Reguli de repartiţie 37 Prevazute in statut (art. 6.3. e): repartiţia se face proporţional cu durata 
utilizării fiecărei opere, care se înmulţeşte cu numărul de descărcări din 
fiecare operă muzicală. 

Organul de conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie 

Adunarea Generala, prin statut. 

Utilizarea 
operelor 

muzicale ca 
tonuri de apel, 
ringback si pe 

Internet 

Număr utilizatori 
identificaţi 

- 59 internet  din care 22 in 2009 
- 1 ring back 2009 
- 22 tonuri de apel din care 1 in 2009 

                                                
36 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau 
altor documente de plată. 
37 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora acestea au fost stabilite. 
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Număr  
utilizatori – plătitori 

- 30 internet  
- 1 ring back 
- 7 tonuri de apel  

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

- 30 internet  
- 1 ring back 
- 6 tonuri de apel 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

Petcu Ionelia, Dinu Turcanu 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

Sef departament repartitie 

Numar sesizări pentru neplată, stadiul 
sesizărilor 

20 notificari 

Numar sesizări pentru nefurnizarea de 
informaţii, stadiul 

9 

 

Situatia litigiilor cu 
utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, 
obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în 
justiţie 

1 dosar (tonuri de apel) 

 
 
 

COPIE PRIVATĂ: 
 
 
 

Sume nerepartizate din anii 
anteriori 

829.168,75 lei 
 
 
 
 
TOTAL, din 
care: 

732.014,87 lei Sume colectate în  
anul pentru care se face 
raportarea Utilizatori 

persoane juridice 
de drept privat 

141.993,00 lei (colectata de UCMR-ADA-restante) 
590.021,87 lei (primita de la UPFR) 
 

TOTAL, din 
care: 

823.680,13 lei 

Membrilor 
români 

327.497,25 lei 

Sume repartizate in anul 
pentru care se face 
raportarea* 

Organismelor din 
străinătate 

496.182,88 lei 

TOTAL, din 
care: 

1.146.136,49 lei 

Membrilor 
români 

188.699,42 lei 
  49.876,48 lei (catre CREDIDAM SI UPFR) 

Sume plătite membrilor în 
anul pentru care se face 
raportarea39 

Organismelor din 
străinătate 

907.560,59 lei 

Copie privată38 

Data la care s-au făcut 
repartizările 

martie 

                                                
38 Se vor comunica separat atat situatiile privind sumele colectate reprezentand remuneraţia compensatorie pentru copia privată din 
domeniul grafic cat şi sumele din domeniul sonor şi audiovizual 
39 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau 
altor documente de plată. 
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Numărul membrilor cărora 
le-au fost repartizate 
sumele colectate 

- plati catre  1035  titulari romani 
- plati catre    35  OGC-uri similare straine organisme (inclusiv din sumele 
repartizate aflate in sold din anilor anteriori) 

Reguli de repartiţie 40 Prevazute in statut (6.3. c) către toţi titularii în funcţie de sumele repartizate 
în anul colectării. Sumele se repartizează în primul trimestru al anului 
următor colectării. 

Organul de conducere care 
a aprobat criteriile de 
repartiţie 

Adunarea Generala, prin statut. 

Număr utilizatori 
identificaţi 

Nu au fost colectate direct, decat restante la plata de la vechii utilizatori. 

Număr  
utilizatori – plătitori 

2 + UPFR 
 

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

- 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

Departament contabilitate 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

Departament contabilitate 

Numar sesizări pentru 
neplată, stadiul sesizărilor 

- 

Numar sesizări pentru 
nefurnizarea de informaţii, 
stadiul 

- 

 

Situatia litigiilor cu 
utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi 
în instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul acţiunilor 
în justiţie 

3 dosare 

 
 

ALTELE: 
 

Sume nerepartizate din 
anii anteriori 

2.153.305,94 incasari de la societati similare 
     81.373,28 drept de adaptare gestiune UCMR-ADA 
   290.191,99 cinematografe 
   959.652,80 remuneratii cablu (cota parte nerepartizata inca pe grile TV) 
    332.765,61 dobanzi 
 
TOTAL, din 
care: 

 5.728.504,95 lei Sume colectate în  
anul pentru care se face 
raportarea* Utilizatori 

instituţii publice 
si persoane 
juridice de drept 
privat 

  1.691.585,13 lei (incasari de la organismele similare) 
     14.372,43 lei, drept adaptare gestiune UCMR-ADA 
3.046.534,46 lei dobanda plasamente bancare (ce se 
repartizeaza potrivit statutului impreuna cu sumele 
repartizate la radio, tv, fond comun). 
   975.494,93 lei cinematografice 
          518,00 lei remuneratii din cablu pe HG 769/99 

TOTAL, din 
care: 

3.229.416.74 lei 

Membrilor 
români 

2.028.473,85 lei 

Incasari 
externe , 

cinematografe, 
si plati catre 
titulari, plati 

catre 
persoanele 

juridice (editori 
sau alti titulari 

de drepturi) din 
repartitiile de 

mai sus, 
plati catre 

mostenitori, 
alte plati din 
dobanzi, s.a. Sume repartizate 

membrilor în anul pentru 
care se face raportarea 

Organismelor din 
străinătate 

1.200.942,89 lei 

                                                
40 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora au fost stabilite. 
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TOTAL, din 
care: 

15.039.984,59 lei  

Membrilor 
români peroane 
fizice si juridice 
(titulari, 
mostenitori, s.a.) 

     13.821,99 lei repartitii cinematografe lei  
1.004.055,66 lei, plati catre mostenitori si titulari 
identificati (din platile de radio, tv, reproducere, .. de 
mai sus) 
    667.305,89 lei plati titulari, din incasari externe 
       23.802,79  lei mostenitori (persoane jurice) 

Editori  11.544.127,42 lei editorilor/subeditorilor (sume 
cumuleaza platile din toate categoriile radio, tv, 
spectacole, fond comun etc.) 

Sume plătite membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea41 

Straini   1.280.069,75 lei straini – (rem.cablu pt. posturi straine) 
     506.801,09 lei , straini -  rep cinematografe 

Data la care s-au făcut 
repartizările 

Trimestrial/lunar. 
martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie noiembrie, 
decembrie 

Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate 

- plati catre 591 de titulari persoane fizice 
- plati catre  45  de editori (au transmis facturi pentru sumele comunicate) 
- plati catre 21 OGC-uri similare straine 

Reguli de repartiţie 42 Prevazute de statut. 
Organul de conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie 

Adunarea Generala, prin statut. 

Număr utilizatori 
identificaţi 

12 cinematografe din care 6 in 2009 
 

Număr  
utilizatori – plătitori 

13  cinematografe  
1 remuneratie cablu 
3 pentru drepturi adaptare 

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

 
11 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

Departament de contabilitate. 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

Departament de contabilitate. 

Numar sesizări pentru neplată, 
stadiul sesizărilor 

46 notificari catre editori 
62 notificare catre cinematografe 

Numar sesizări pentru 
nefurnizarea de informaţii, stadiul 

18 

 

Situatia litigiilor cu 
utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în 
instanţă, obiectul acţiunilor, 
stadiul acţiunilor în justiţie 

1 dosar - cinematografe 

 
 
 
 

ACTIVITATEA DE COLECTOR UNIC: 
 

                                                
41 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau 
altor documente de plată. 
42 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora au fost stabilite. 
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Sume nerepartizate din anii 
anteriori 

2.440.065,96 lei 
(din care 798.834.96 neincasat la 31.12.2009) 
TOTAL, din care: 39.428.290,23 lei Sume colectate în  

anul pentru care se face raportarea Utilizatori persoane 
juridice de drept privat 

12.045.144,80 lei (2%) 
27.383.145,43 lei (6%) 

Sume repartizate organismelor 
beneficiare din incasarile realizate 
in 2009 

Total: 39.220.620,79 lei 
Repartitii remuneratii 2% colectate in 2009: 

UCMR - ADA 4,048,498.44 

COPYRO  359,866.53 

VISARTA   89,966.62 

CREDIDAM 1,499,443.89 

UPFAR - ARGOA 989,632.95 

UPFR  509,810.92 

DACIN SARA  1,349,499.49 

UPFAR - ARGOA  3,148,832.12 

Repartitii remuneratii 6% colectate in 2009: 
UCMR - ADA (2.05%) 9,301,898.89 

DACIN SARA  (2.20% x 85%) 8,485,146.77 

UPFAR ARGOA   (2.20% x 15%) 1,497,378.84 

COPYRO     (0.20%) 907,502.33 

VISARTA    (0.05%) 226,875.57 

CREDIDAM (0.25%) 1,134,377.89 

CREDIDAM (0.50%) 2,268,755.83 

UPFR si ADPFR   (0.25%) 1,134,377.89 

UPFAR-ARGOA  (0.50% x 70%) 1,588,129.08 

UPFR (0.50% x 30%) 680,626.74  
Sume plătite organismelor 
beneficare în anul pentru care se 
face raportarea43 

Total: 18.971.210,14 lei (sume nete) 
Plati din remuneratiile de 2% repartizate in 2009 pe OGC-uri: 

COPYRO  383,800.63 

VISARTA   96,020.15 

CREDIDAM 1,599,169.33 

UPFAR - ARGOA 1,091,654.45 

UPFR  543,717.57 

DACIN SARA  1,439,252.39 

UPFAR - ARGOA  3,322,052.84 

Plati din remuneratiile de 6% repartizate in 2009 pe OGC-uri: 

DACIN SARA  (2.20% x 85%) 4,664,918.43 

UPFAR ARGOA   (2.20% x 15%) 823,220.90 

COPYRO     (0.20%) 601,615.86 

VISARTA    (0.05%) 150,403.95 

CREDIDAM (0.25%) 752,019.80 

CREDIDAM (0.50%) 1,504,039.65 

UPFR si ADPFR   (0.25%) 752,019.80 

UPFAR-ARGOA  (0.50% x 70%) 873,113.08 

UPFR (0.50% x 30%) 374,191.31  
Data la care s-au făcut 
repartizările 

Lunar 

 
 
 
 

CABLU 

Număr utilizatori identificaţi 190 de platitori pe 2% 
148 de platitori pe 6% 

                                                
43 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau 
altor documente de plată. 
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Număr  
utilizatori – plătitori 

190 de platitori pe 2% 
148 de platitori pe 6% 

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

- 

Persoana/ele responsabilă de 
colectare 

Chibulcutean Cristina , Petcu Eugen 

Persoana/ele responsabilă de 
repartiţie 

Departament contabilitate 

Numar sesizări pentru 
neplată, stadiul sesizărilor 

1233 

Numar sesizări pentru 
nefurnizarea de informaţii, 
stadiul 

136 de adrese la politie 

Situatia litigiilor cu utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în 
instanţă, obiectul acţiunilor, 
stadiul acţiunilor în justiţie 

66 dosare 

Reţineri din sumele colectate Total 224.616,95  
(total comision administrativ 
225.993,46 – dif. dintre dobanda 
cont curent si comision) 

 

Dobânzi Total  

 
2. REGIMUL SUMELOR NEREPARTIZATE ŞI NEREVENDICATE 
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3. SITUATIA LITIGIILOR CU UTILIZATORII 

 
Număr total notificări 
 

Peste 2000  

Număr total acţiuni în instanţă 
 

TV – 16 dosare 
Radio – 22 dosare 
Cinema – 1 
Spectacole – 35 
Ambiental - 2 
Videograme - 4 
Copie privata - 4 

                                                
44 Se va menţiona şi totalul sumelor obţinute din plasamentele sumelor nerepartizate. 
45 Se va menţiona şi totalul sumelor obţinute din plasamentele sumelor nerevendicate. 

Total sume Nerepartizate 
- 16.078.305,54  lei,  reprezentand remuneratii colectate (radio, tv, 

cablu, ambiental/lucrativ, incasari externe care au fost colectate in 
principal in trim IV 2009 si urmeaza a fi repartizate in trim I 2010, 
sau pentru care nu s-au primit inca documentatiile pana la 
31.12.2009,  pentru repartizarea lor); 

- 5.803.717,70 lei, remuneratie cablu repartizata UCMR-ADA 
aferenta trimiestrului IV - 2009. 

- 550.399,81 lei, dobanda la 31.12.2009, ce urmeaza a se repartiza 
titularilor de drepturi, in trimestrul I 2010 impreuna cu remuneratii 
colectate in trim IV 2009 

Modalitatea concreta de 
administrare 

Se pastreaza in conturile bancare UCMR-ADA, si se repartizeaza potrivit 
statutului UCMR-ADA. 

Regimul sumelor 
nerepartizate 

Modalitatea concreta de 
administrare a 
veniturilor rezultate din 
plasamentele sumelor 
nerepartizate44 

Remuneratiile rezultate din plasamentele bancare, sunt alocate trimestrial 
remuneratiilor procesate la Radio, Televiziune si Fond Comun. 

Total sume  - 1.425.599,43 lei, sume repartizate titularilor de drepturi decedati, 
urmand a fi platite mostenitorilor legali ai acestora, sau pentru care 
se asteapta deschiderea succesiunii de catre mostenitorii legali 

- 26.013.708,82 lei, remuneratii repartizate pentru operele muzicale ai 
caror titulari de drepturi romani si straini nu si-au declarat operele 
muzicale catre organismele de gestiune a drepturilor 

Modalitatea concreta de 
administrare 

Remuneratiile aferente operelor muzicale pe care titularii de drepturi nu 
le-au declarat, nu au deschis succesiune pentru mostenire, sau ai caror 
titulari de drepturi nu doresc sa-si ridice remuneratiile, sunt pastrate 
potrivit legii timp de 3 ani în bancă, în care UCMR-ADA încearcă 
identificarea titularilor de drepturi prin diverse mijloace: publicarea de 
anunturi, comunicarea pe site-ul UCMR-ADA, notificari directe catre 
titulari, etc.. 

Regimul sumelor 
nerevendicate 

Modalitatea concreta de 
administrare a 
veniturilor rezultate din 
plasamentele sumelor 
nerevendicate45 

Remuneratiile rezultate din plasamentele bancare, sunt alocate trimestrial 
remuneratiilor procesate la Radio, Televiziune si Fond Comun 
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Fonograme - 2 
Tonuri de apel - 1 
Cablu - 66 
Diverse - 25 
Declarare Faliment - 8 

 

IV. ACORDARE DE LICENŢE / 2009 
 

Autorizaţii de licenţă 
neexclusivă acordate 
în baza 
metodologiilor 
încheiate 

Radio – 13 
Televiziune  - 12 
Cablu colector unic - 177 
Cinematografe – 6 
Internet – 22 
Ring Back – 1 
Tonuri de apel - 1 
Inregistrari sonore - 445 
Ambiental – 7708 
Lucrativ  -  1127 
Teatre 9 
Filarmonici 5 
Opera 2 
Modalitatea de 
elaborare46 

- Propunerile de metodologii s-au elaborat de catre conducerea executiva 
impreuna cu Departamentului Juridic si s-au supus aprobarii Consiliului 
Director.    

Stadiul negocierilor cu 
utilizatorii 

- In negociere la 31.12.2009 - Metodologia privind stabilirea 
remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor 
de opere muzicale pentru cominicarea publica a operelor muzicale in 
spectacole sau concerte – in negociere la 31.12.2009. 

- S-a stabilit forma finala impreuna cu utilizatorii a Metodologiei 
privind remuneratiile reprezentand drepturi patrimoniale de autor 
pentru reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate in 
cadrul operelor audiovizuale, altele decat videoclipurile muzicale, 
concertele si inregistrarile audiovizuale continand biografii ale unor 
artisti interpreti sau trupe de muzica 

Stadiul arbitrajelor  - Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin reproducere 
si/sau comunicare publica prin punere la dispozitia publicului prin 
internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fara fir, si 
remuneratiile cuvenite in mod corespunzator titularilor de drepturi de 
autor – procedura de arbitraj era suspendata in urma sesizarii curtii 
Constitutionala suspendata la 31.12.2009 

Elaborarea de 
metodologii şi stadiul 
negocierilor cu 
utilizatorii 
 

Perspectivele 
negocierilor cu 
utilizatorii 

- nu 
 

                                                
46 Se vor menţiona documentele şi organul de conducere/comisia de specialitate care a elaborat propunerile de metodologii. 
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Contracte generale 
încheiate cu 
organizatorii de 
spectacole, utilizatorii 
care desfăşoară 
activităţi de  
comunicare publică,  
organismele de 
radiodifuziune, 
televiziune şi 
retransmitere 
prin cablu 

Număr contracte 
încheiate 

- 

 

V. PAGINĂ DE INTERNET 
 

Statut Publicat pe site-ul UCMR-ADA www.ucmr-ada.ro 
Lista membrilor organelor de 
conducere centrale si locale, 
componenta comisiilor interne si 
lista responsabililor locali 

Publicat pe site-ul UCMR-ADA www.ucmr-ada.ro 

Situaţia anuala privind soldul 
sumelor nerepartizate, sumele 
colectate pe categorii de 
utilizatori, sumele reţinute, costul 
gestiunii si sumele repartizate pe 
categorii de titulari 

Publicat pe site-ul UCMR-ADA www.ucmr-ada.ro 

Darea de seama anuala Publicat pe site-ul UCMR-ADA www.ucmr-ada.ro 
Informaţiile privind adunarea 
generala 

Publicat pe site-ul UCMR-ADA www.ucmr-ada.ro 

Alte date necesare informării 
membrilor 

Alte informatii publicate pe site-ul UCMR-ADA www.ucmr-ada.ro 
Instiintari ale titularilor de drepturi de autor pentru a se prezenta la UCMR-ADA in 
vederea identificarii operelor muzicale si a ridicarii remuneratiilor cuvenite, informari cu 
privire la aspecte legale ce trebuie la le aiba contractele pe care acestia le incheie, lista 
operelor muzicale interzise a fi utilizate ca tonuri de apel si pe internet, mandat, etc. 

 
VI. ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DECÂT CELE DE COLECTARE ŞI REPARTIŢIE 

 
 

Nr. Crt. 
 

Descrierea  activităţii 

 
- 

 
- 
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                   (DIRECTOR GENERAL)                                                              CONTABIL SEF 
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