
UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor,

                       Bucureşti, Str. Ostasilor nr.12, sect.1 
tel. (021)316 7976, fax  (021) 316 5880, (021) 316 8577, e-mail: ada@ucmr-ada.ro

      AUTORIZAŢIE - NEEXCLUSIVĂ                                                   
      a utilizării operelor muzicale în scop  ambiental                                                                                               

VALABILĂ NUMAI ÎNSOŢITĂ DE DOCUMENTELE DE PLATĂ A REMUNERAŢIILOR CATRE UCMR-ADA
Încheiată între UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, cu sediul în Bucureşti, Str. Ostaşilor nr.12, Sector 1, cod 
de înregistrare fiscală RO 8887006, organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor pe domeniul muzical, avizat prin Decizia ORDA nr. 
3/1997, reprezentata prin                           , pe de o parte, și

Utilizatorul, prin reprezentantul său semnatar al prezentei, cunoscând prevederile codului penal, declară pe proprie răspundere că în locaţiile din tabelul

de mai jos comunică public în scop ambiental opere muzicale, astfel cum utilizarea autorizată este reglementată de Legea 8/1996 republicată și de 

metodologiile în vigoare la data incheierii prezentei autorizatii licenta neexclusiva.

AMBIENTAL
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Date privind spațiul pentru care se acordă prezenta autorizație de utilizare a operelor muzicale în scop ambiental
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Adresa locației autorizate

Denumirea spatiului cu muzică autorizat (unitatea 
de alimentație publică, de prestări servicii, unitatea de 
cazare, etc), Utilizatorul declară că muzica este 
comunicată public in locatie prin:*

Televizor
Sistem 

Audio
DJ PC

Orice alt mijloc tehnic de difuzare muzicii

Categorie de 
utilizare potrivit 
Tabelului din 

Metodologia în 
vigoare

Suprafata mp
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                Se va bifa modalitatea prin care se comunica public operele muzicale (TV, sistem audio, PC, DJ, etc).                   TOTAL SUMĂ /lună:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          lei/luna

1. OBIECT: În schimbul plății remunerației prevăzute de metodologiile în vigoare, UCMR-ADA autorizează neexclusiv utilizatorul să 

comunice public în scop ambiental operele muzicale supuse gestiunii colective extinse potrivit legii. Sunt excluse de la această 

autorizare neexclusivă, operele muzicale care sunt retrase din sfera gestiunii colective extinse printr-o notificare scrisă transmisă la 

UCMR-ADA de către titularul/titularii drepturilor patrimoniale de autor ai operei muzicale. Informarea utilizatorului cu privire la operele 

muzicale retrase din sfera gestiunii colective extinse se face prin publicarea periodică a listei lor pe site-ul UCMR-ADA www.ucmr-

ada.ro, la secțiunea utilizatori, link-https://ucmr-ada.ro/utilizatori/repertoriu-retras-de-la-gestiune-colectiva-extinsa-pentru-dreptul-de-

comunicare-publica/. Obiectul prezentei autorizații se actualizează de drept, la împlinirea unui termen de 30 de zile de la publicarea 

unei noi liste pe site-ul UCMR-ADA, în sensul excluderii acelor opere muzicale retrase din sfera gestiunii colective extinse. 

2. DURATĂ: Autorizatia neexclusivă se acordă pentru perioada _________________ – _____________________.

3. REMUNERAŢII: Utilizatorul datorează UCMR-ADA remuneraţii potrivit autorizației incheiate, sumele precizate in tabelul de mai sus 

fiind coroborate cu tarifele din metodologiile în vigoare la data scadenţei plăţii remuneraţiei. La remunerație se adaugă cota legală de 

TVA. Factura va fi emisă potrivit legii si va fi incarcata in sistemul ANAF,  RO e-Factura.

4. TERMEN DE PLATĂ:  Plata remuneraţiei facturata se face pana la data de 15 ale lunii pentru care este datorata.

5. PLATA: Plata remuneraţiei 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. Pentru intarzierea plătii remunerației utilizatorul datorează penalitatea legala.

7. ÎNCETARE: Prezenta autorizație licență neexclusivă încetează prin ajungere la termen sau, după caz, prin rezilierea ce intervine dacă 

în maxim 30 de zile de la comunicarea unei notificări de punere în întârziere utilizatorul nu plătește integral sumele restante pe care le 

datorează  UCMR-ADA.

8. ACTUALIZARE: În cazul modificării remunerațiilor prin actualizare cu indicele preturilor de consum sau adoptării unor noi Metodologii 

remuneraţiile din prezenta autorizație se modifică de drept în mod corespunzător de la data publicării noilor remunerații în Monitorul 

Oficial al României, Partea I.

9. Utilizarea operelor muzicale fără a deține autorizatie licență neexcusivă incheiată cu UCMR-ADA atrage obligația plății de despagubiri 

egale cu triplul remunerației, potrivit alin.2, lit.b) al art. 188 din Legea 8/1996 republicată.  

10. LITIGII: Orice litigii privind: executarea, încetarea, interpretarea sau alte pretenţii decurgând din prezentul contract ori din utilizarea 

neautorizată a operelor muzicale vor fi soluţionate de către Tribunalul Bucureşti.

   Incheiată în două exemplare, ambele cu valoare de original, dintre care utilizatorul a primit un exemplar. Prezenta autorizație licență 

neexclusivă se completează cu dispozițiile Metodologiei in vigoare la data utilizarii operelor muzicale.

UCMR-ADA                                                                                         Utilizator: 
                              

Seria AMC _____ nr. ________ data __________

Utilizator: _________________________ cu sediul în ___________________________________________________________, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr ___________________, avand CUI ________________, telefon ___________________

e-mail ____________________ reprezentata legal prin ____________________ in calitate de _____________________ pe de altă 

parte, prin care se convine că:
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