
 
 

 

UCMR-ADA, Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor 

 

Bucureşti, Str. Ostasilor, Nr. 12, sect.1 

tel. (021)3167976 - fax 3165880 

www.ucmr-ada.ro  e-mail: ada@ucmr-ada.ro 

              AUTORIZAŢIE - NEEXCLUSIVĂ                                                    
      a utilizării operelor muzicale în scop  ambiental                                                                                                
 

Încheiată între UCMR-ADA, organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor in domeniul muzical conform Deciziei ORDA 

nr.3/1997, cu sediul in Bucuresti, Str.Ostasilor, Nr.12, Sector 1, cod fiscal RO8887006, prin reprezentant legal, Director General 

Ana Achim, pe de o parte, şi   
 

 

 

 

Utilizatorul, prin reprezentantul semnatar al prezentei, cunoscând prevederile art.326 cod penal, declară pe proprie răspundere că, în 

locatiile din tabelul de mai jos, comunică public în scop ambiental opere muzicale, astfel cum este reglementată utilizarea de Decizia 

ORDA 198/2012, publicata in M. Of. nr 780/ 20.11.2012 si ca semnatarul prezentei are calitatea si dreptul de a încheia în numele si 

pentru utilizator prezenta autorizatie licentă neexclusivă. 

1. OBIECT: În schimbul plătii remuneratiilor prevăzute de tabelul de mai jos, UCMR-ADA autorizează neexclusiv utilizatorul să 

comunice public opere muzicale în scop ambiental în locatiile si potrivit categoriei de utilizare mentionate în tabel, în limitele şi în 

condiţiile prevăzute de prezenta autorizaţie licenţă neexclusivă. Orice alte modalităţi de utilizare a operelor muzicale ce nu sunt 

menţionate în tabel, nu fac obiect al prezentei autorizaţii. 

 AMBIENTAL 
 
 

Date privind spaţiul pentru care se acordă prezenta autorizaţie de utilizare a operelor muzicale în scop 

ambiental 

Remuneraţie/ 

lună 

-lei- 

T.V.A. 

- ____%- 

-lei- 

Adresa si denumirea locatiei Categorie de 

utilizare potrivit  

Tabelului din 

metodologie 

(3) 

Suprafata potrivit 

Tabelului din 

metodologie 

 

(4) 

 
 
 
 

 
 

(5) 

 
 
 
 

 
 

(6) 

Adresa spatiului 

 

 

(1) 

Denumirea activitatii 

 

 

(2) 
1             

Total de plata   lei (5+6) / luna 
  

2. DURATĂ: Autorizatia neexclusivă se acordă pentru perioada –  _______________________. 

3.REMUNERATII: Utilizatorul datorează UCMR-ADA remuneratia in suma forfetara lunara, potrivit cuantumului prevazut de tabelul de mai 

sus si de metodologia în vigoare. La remuneraţii se adaugă TVA.   

4.TERMEN DE PLATĂ:  Plata remuneratiei se face lunar pana la data de 15 a lunii pentru luna in curs. 

5.PLATA: Plata remuneratiei se face în contul bancar al UCMR-ADA cod IBAN: RO80 RNCB 0072 0265 7848 0001 Banca B.C.R -  

Sucursala Sector 1 Bucureşti. 

6.PENALITĂTI: Pentru neplata remuneratiilor la termen utilizatorul datorează UCMR-ADA penalităti de 0,5%/zi de întârziere. 

7.ÎNCETARE/REÎNNOIRE: Prezenta autorizaţie se reînnoieşte pe termene lunare succesive, in cazul in care utilizatorul plateste 

remuneratia lunara pentru punctele de lucru mentionate la art.1 al prezentei autorizatii. În cazul intârzierii plătii remuneratiei cu mai mult 

de 10 zile faţă de scadenţă, UCMR-ADA va putea considera prezenta autorizatie licentă neexclusivă încetată de drept si fără nici o altă 

formalitate prealabilă. 

8.NETRANSMISIBILITATE: Prezenta autorizaţie nu poate fi transmisă de către utilizator terţilor. 

9.LITIGII: Orice litigiu privind executarea, încetarea, interpretarea sau alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi soluţionate de 

către Tribunalul Bucuresti. 

Semnat şi ştampilat în original în două exemplare, dintre care utilizatorul a primit un exemplar. 

 

  
                 UCMR-ADA                                                                                  Utilizator: _____________________ 
                                                                                               Administrator  

                                            
                  Consilier Juridic Eugen Petcu                                                                                 
 

   

nr. _____ din data de  _____________ 

  

 

Utilizator:                               , cu sediul în            , Str.                                , nr.               , bl    , sc.   , ap,    , et.     , sector/judet   

______ CUI RO           , J     /    /     , mail :               , telefon              , reprezentată de d-l/d-na __________in calitate de 

Administrator, pe de altă parte, prin care se convine că: 
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IM

EN


