
AMBIENTAL – Metodologie –  Decizie ORDA nr. 266/2011 
Versiune consolidată de UCMR-ADA Decizie ORDA nr. 198/2012 
 Decizie ORDA nr. 81/2019 

  TEXT ACTUALIZAT  la 04.04.2022 
 
Prezentul text reprezintă o actualizare a textului Metodologiei privind remunerațiile cuvenite titularilor 
de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în 
scop ambiental și este realizată de UCMR-ADA exclusiv în scopul postării sale pe site-ul propriu, în 
temeiul alin. (4) al art. III din Legea nr. 69/2022 și al alin. (91) al art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind 
dreptul de autor și drepturile conexe, republicată și modificată. 
 

Metodologie 
 privind remunerațiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale  

pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental 
 

1.  Utilizatorii de opere muzicale în scop ambiental au obligația ca, înaintea oricărei utilizări de 
opere muzicale, să obțină din partea UCMR - ADA autorizația licență neexclusivă pentru utilizarea operelor 
muzicale și să plătească remunerații potrivit tabelului din prezenta metodologie, indiferent de durata 
efectivă a utilizării. 

2.  În sensul prezentei metodologii, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 
a)  comunicare publică a operelor muzicale în scop ambiental - comunicarea uneia sau mai multor 

opere muzicale făcută într-un loc deschis publicului ori în orice loc în care se adună sau are acces, 
concomitent ori succesiv, un număr de persoane care depășește cercul normal al unei familii și al 
cunoștințelor acesteia, indiferent de modalitatea realizării comunicării și de mijloacele tehnice folosite, cu 
scopul de a crea ambianța pentru desfășurarea oricărei alte activități ce nu necesită în mod indispensabil 
utilizarea operelor muzicale; 

b)  utilizator de opere muzicale în scop ambiental - orice persoană juridică sau fizică autorizată, 
care deține ori folosește cu orice titlu (de proprietate, administrare, concesiune, închiriere, subînchiriere, 
împrumut etc.) spații, închise ori deschise, în care sunt instalate sau deținute aparate și orice alte mijloace 
tehnice ori electronice cum ar fi: televizoare, receptoare radio, casetofoane, combine muzicale, 
echipament informatic, CD-player, instalații de amplificare și orice alte aparate ce permit recepția, redarea 
sau difuzarea sunetelor sau imaginilor însoțite de sunet. 

3.  În situația închirierii, subînchirierii sau a oricărui alt mod de transmitere a folosinței parțiale a 
unui spațiu în care are loc comunicarea publică a operelor muzicale, deținătorii, cu orice titlu, persoane 
juridice ori fizice ce utilizează acele părți din spațiu vor plăti, potrivit spațiului utilizat, remunerații în 
conformitate cu prezenta metodologie. 

4.  Plata remunerațiilor datorate de utilizatori se efectuează lunar. Termenul limită de plată este 
data de 15 a lunii pentru care se face plata. La remunerațiile prevăzute de prezenta metodologie se adaugă 
cota legală de TVA. 

5.  Abrogat 
(la 04-04-2022 punctul 5, referitor la penalități, a fost abrogat prin modificările pe care punctul 46 din 
LEGEA nr. 69 din 28 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 01 aprilie 2022  le-a adus 
art. 165 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată)1 

6.  Pentru perioada pentru care utilizatorul nu a încheiat autorizație licență neexclusivă cu UCMR-
ADA, acesta are obligația de a plăti UCMR-ADA o sumă egală cu triplul remunerațiilor ce ar fi fost legal 
datorate dacă ar fi încheiat autorizația licență neexclusivă. 

7.  Organismele de gestiune colectivă pot monitoriza, prin reprezentanți împuterniciți în acest 
sens, utilizarea operelor muzicale în scop ambiental, accesul acestora fiind asigurat în mod liber în orice 

 
1 Legea nr. 8/1996, republicată și modificată prin Legea nr. 69/2022 - Art. 165 alin. 
(9^1) Penalitățile de întârziere sau, după caz, neplată se calculează exclusiv cu aplicarea 
dobânzii legale. 
 

https://lege5.ro/Gratuit/geztimrsg4/decizia-nr-189-2010-privind-publicarea-in-monitorul-oficial-al-romaniei-partea-i-a-hotararii-arbitrale-din-data-de-12-aprilie-2010-avand-ca-obiect-forma-finala-a-metodologiei-privind-remuneratiile-pen?d=2022-04-13
https://lege5.ro/Gratuit/geztimrsg4/decizia-nr-189-2010-privind-publicarea-in-monitorul-oficial-al-romaniei-partea-i-a-hotararii-arbitrale-din-data-de-12-aprilie-2010-avand-ca-obiect-forma-finala-a-metodologiei-privind-remuneratiile-pen?d=2022-04-13
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/253526
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/253526


spațiu de utilizare a muzicii în scop ambiental. Reprezentanții organismelor de gestiune colectivă pot 
utiliza echipamente de înregistrare audio și/sau video portabile în spațiile în care sunt utilizate operele 
muzicale, înregistrările astfel efectuate făcând dovada deplină a utilizării operelor muzicale în scop 
ambiental. 

8.  Utilizatorii menționați la pct. 1 din tabel au obligația de a comunică UCMR - ADA certificatele 
de clasificare a unităților de cazare deținute. 

9.  Utilizatorii au obligația de a comunică UCMR - ADA, în termen de 10 zile de la solicitare, copii 
ale planurilor cadastrale ale spatiilor pe care le dețin cu orice titlu sau, în absența acestora, copii ale actelor 
prin care au dobândit proprietatea ori folosința spațiilor (contract de vânzare-cumpărare, donație, 
contract de închiriere, comodat etc.) și de a comunică orice alte documente și/sau informații solicitate în 
baza art. 130 lit. h) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și 
completările ulterioare. 

10.  În cazul în care un utilizator urmează să înceteze utilizarea operelor muzicale, acesta este 
obligat să transmită la sediul central al organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere 
muzicale, înainte de data încetării utilizării operelor muzicale, o notificare scrisă cuprinzând: denumirea și 
sediul utilizatorului, numărul și data autorizației încheiate cu organismul de gestiune colectivă a 
drepturilor de autor de opere muzicale, adresa completă a locației unde încetează utilizarea și data la care 
va înceta utilizarea. În absența unei astfel de notificări scrise, comunicate către sediul central al 
organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, utilizatorul datorează în 
continuare remunerațiile prevăzute de prezenta metodologie, conform autorizației licență neexclusivă, 
fără a putea invoca o eventuală încetare a utilizării operelor muzicale. 

11.  Remunerațiile forfetare se pot modifica anual, potrivit art. 131^4 din Legea nr. 8/1996, cu 
modificările și completările ulterioare, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național. Aceste 
modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general 
al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în 5 zile de la data depunerii, și intră în vigoare de la 
data de 1 a lunii următoare celei în care au fost publicate. 

12.  Pentru alte modalități de utilizare pentru care remunerațiile nu sunt cuprinse în tabele, 
organismul de gestiune colectivă poate încheia prin negociere autorizații licență neexclusivă cu utilizatorii. 

13.  În situația în care un utilizator deține sau folosește mai multe spații, remunerația se datorează 
distinct pentru fiecare spațiu în parte. 

14.  Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, și se aplică tuturor utilizatorilor de opere muzicale în scop ambiental. 
 
NOTA: 
Forma finală a Metodologiei negociate a fost stabilită prin Hotarârea arbitrală din data de 30 septembrie 
2011, având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remunerațiile cuvenite titularilor 
de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în 
scop ambiental, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 710 din 7 octombrie 2011 în baza Deciziei 
directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 266/2011, astfel cum a fost 
modificată prin Decizia civilă nr. 121A din 13 septembrie 2012 a Curții de Apel București - Secția a IX-a 
civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 20 noiembrie 2012, în baza Deciziei directorului 
general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 198/2012, astfel cum remunerațiile forfetare 
din Tabel au fost actualizate pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național și publicate în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 727 din 4 septembrie 2019 în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român 
pentru Drepturile de Autor nr. 81/2019. 

Tabelul  
cu remunerații datorate pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, actualizate 
pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, este cel publicat în  Monitorul Oficial, Partea I nr. 
727 din 4 septembrie 2019 în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de 
Autor nr. 81/2019. 
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