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          CERERE DE AUTORIZARE 
   PENTRU REPRODUCEREA ŞI DISTRIBUIREA 
OPERELOR MUZICALE FIXATE PE VIDEOGRAME 

                                  - FILM - 
     potrivit Deciziei O.R.D.A. nr.138/24.12.2009 
 

(spaţiu rezervat înregistrării la UCMR-ADA)    . 
 

Persoana fizică autorizată / juridică ............................................................................................................................. 

cu sediul social ............................................................................................................................................................ 

Telefon / fax .............................................................. e-mail ....................................................................................... 

C.U.I. ......................................... Nr. de ordine în registrul comerţului ........................................................................ 

Certificat de înregistrare în R.N.V. Seria ............................................... Nr. ............................................................... 

Cont deschis la  ................................................................ sucursala ......................................................................... 

Cod IBAN .................................................................................................................................................................... 

Reprezentată legal de .................................................................. în calitate de ......................................................... 

 

Solicit eliberarea unei Autorizaţii licenţă neexclusivă pentru  reproducerea şi/sau distribuirea de opere 

muzicale fixate pe videograme, pentru operele muzicale protejate de UCMR-ADA din filmul cu titlul: 

............................................................................................................................................, ce va fi reprodus astfel: 

Tip suport Număr de catalog Tiraj (buc.) 

CD   

DVD   

VHS   

Blu-Ray   

Începând cu (data): Distribuitor: 

  

Elementele de identificare ale filmului sunt: 

Titlul original  

Titluri alternative  

Titlul în limba română  

Regizor  

Actori principali  

Anul producţiei  Ţara de producţie  

Compania producătoare  

 

ANEXA:  cue-sheet film   lista tabelara* 

Persoana fizică autorizată / juridică …...........................................................................………………….................... 

Nume Reprezentant legal / Împuternicit ..................................................................................................................... 

Data ................................. Semnătura ..............................................   Ls. 

In calitate de semnatar al prezentei cereri declar ca sunt de acord cu utilizarea de către UCMR-ADA a datelor 
mele personale mai sus indicate, in scopul si pentru durata mai sus mentionate si declar ca am fost informat in 
ceea ce priveste drepturile mele privitoare la datele cu caracter personal, respectiv: stergerea, rectificarea, 
informarea, portarea, restrictionarea si dreptul de a contesta in justitie.  
Persoana responsabila cu protectia datelor este dl Adrian Magda- e-mail adrian.magda@gdprservicii.ro.                

* lista tabelara continand informatiile evidentiate la art.4 alin. (1) lit. a) titlul operei audiovizuale si titlurile secundare, 
acolo unde este cazul, anul productiei si tara de origine, b) producatorul operei audiovizuale, regizorul, c) durata operei 
audiovizuale si e) durata si titlul operei (operelor) muzicale si autori. 
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Filmul va fi distribuit astfel: 

Începând cu (data): În (ţara): De către (distribuitor): 

   

Tip suport Cantitatea (buc.) 

CD  

DVD  

VHS  

Blu-Ray  

Set (__CD+__DVD+__VHS+__Blu-Ray)  
   

Începând cu (data): În (ţara): De către (distribuitor): 

   

Tip suport Cantitatea (buc.) 

CD  

DVD  

VHS  

Blu-Ray  

Set (__CD+__DVD+__VHS+__Blu-Ray)  
   

Începând cu (data): În (ţara): De către (distribuitor): 

   

Tip suport Cantitatea (buc.) 

CD  

DVD  

VHS  

Blu-Ray  

Set (__CD+__DVD+__VHS+__Blu-Ray)  
   

Începând cu (data): În (ţara): De către (distribuitor): 

   

Tip suport Cantitatea (buc.) 

CD  

DVD  

VHS  

Blu-Ray  

Set (__CD+__DVD+__VHS+__Blu-Ray)  

 
 

Persoana fizică autorizată / juridică …...........................................................................………………….................... 

Nume Reprezentant legal / Împuternicit ..................................................................................................................... 

Data ................................. Semnătura ..............................................   Ls. 


