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P E N T R U A C E S T E M O T I V E 

În numele legii 

D E C I D E: 

Admite apelurile formulate de apelantele Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în 
București, șos. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți 
(CREDIDAM), cu sediul în București, str. Jules Michelet nr. 15—17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, împotriva Hotărârii arbitrale din 22 
septembrie 2010, publicată prin Decizia ORDA nr. 284/2010 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668/2010, în 
contradictoriu cu Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), cu sediul în București, str. General Berthelot nr. 60—64, sectorul 
1, Asociația Română de Comunicații Audiovizuale (ARCA), cu sediul în București, intrarea Victor Eftimiu nr. 5—7, et. 9, ap. 58, 
sectorul 1, Societatea Comercială SBS Broadcasting Media — S.R.L. — Kiss FM, cu sediul în București, bd. Dimitrie Pompei nr. 
9—9A, clădirea 20, et. 8, sectorul 2, Societatea Comercială Europe Developement International România — S.R.L. — Europa 
FM, cu sediul în București, str. Horia Măcelariu nr. 36—38, sectorul 1, și Societatea Comercială Radio XXI — S.A. — Radio XXI, 
cu sediul în București, str. Horia Măcelariu nr. 36—38, sectorul 1. 

Schimbă în parte Hotărârea arbitrală din 22 septembrie 2010, care urmează să aibă următorul cuprins: 

„METODOLOGIE 

privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea 

fonogramelor de comerț și a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de 

radiodifuziune 

1. Sunt fonograme de comerț, în sensul art. 1231 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 8/1996, fonogramele cuprinzând interpretări,
execuții sau alte sunete ori reprezentări digitale ale acestora, a căror fixare a fost realizată în principal în scopul punerii acestora 
la dispoziția publicului prin vânzarea suporturilor pe care sunt fixate respectivele interpretări. 

Sunt fonograme publicate în scop comercial, în sensul art. 1232 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 8/1996: 
— fonogramele cuprinzând interpretări, execuții și alte sunete, realizate în scopul identificării și autopromovării unui post 
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de radiodifuziune sau a unui program al acestuia, fonograme al căror producător este fie postul de radiodifuziune respectiv, fie 
un alt producător de fonograme, care a realizat fonograma la comanda postului respectiv de radiodifuziune; 

— fonogramele cuprinzând interpretări, execuții și alte sunete, realizate în scopul difuzării lor pentru promovarea unui 
produs 

sau serviciu, aparținând unui terț în raport cu postul de radiodifuziune, ca formă de publicitate a produsului sau serviciulu i 
respectiv. 

2. Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor de comerț și a celor publicate în scop comercial ori a
reproducerilor

acestora prin radiodifuzare, organismele de radiodifuziune au obligația să plătească o remunerație unică echitabilă organismelor 
de gestiune colectivă ale artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme, dar numai în condițiile în care: 

a) sunt utilizate fonograme care se află în repertoriul gestionat de organismele de gestiune colectivă respective, pe baza
mandatului sau contractelor de reprezentare date/încheiate în condițiile legii ori a convențiilor internaționale la care România este 

parte; b) organismul de radiodifuziune nu este el însuși producătorul fonogramelor sau nu este îndreptățit ca, pentru 
anumite 

fonograme utilizate, să gestioneze el însuși drepturile conexe cuvenite artiștilor interpreți sau executanți ori producătorilor de 
fonograme, pe baza unui mandat sau contract de reprezentare ori în baza legii, ori drepturile acestora nu sunt exercitate în alte 
modalități stabilite prin contract. 

Utilizarea fonogramelor pentru realizarea de spoturi publicitare de către un producător de spoturi nu face obiectul 
prezentei 

metodologii. 
3. În lipsa altor dispoziții contractuale opozabile producătorilor de fonograme și/sau artiștilor interpreți sau executanți,

utilizarea (prin radiodifuzare) de către organismele de radiodifuziune a fonogramelor de comerț și a celor publicate în scop 
comercial sau a reproducerilor acestora, aduse anterior la cunoștință publică și pentru care drepturile conexe patrimoniale se află 
în termenele de protecție prevăzute de lege, aflate în repertoriul organismelor de gestiune colectivă: 

— se poate face numai în baza unor autorizații sub formă de licență neexclusivă, eliberate de organismele de gestiune 
colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) drept colectoare pentru artiștii interpreți sau executanț i 
și pentru producătorii de fonograme; 

— dă naștere obligației radiodifuzorului la plata unei remunerații echitabile către titulari, prin intermediul organismelor de 
gestiune colectivă. 

4. Organismele de radiodifuziune, denumite utilizatori, în sensul prezentei metodologii, au obligația să plătească
trimestrial

organismelor de gestiune colectivă desemnate de ORDA drept colectori pentru artiștii interpreți sau executanți și producătorii de 
fonograme o remunerație reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor de comerț sau a 
reproducerilor acestora, stabilite prin aplicarea unui procent, conform tabelului de mai jos, la baza de calcul prevăzută la pct. 5 
din metodologie, pentru fiecare post de radio deținut. 

Ponderea utilizării fonogramelor de comerț în programe Artiști interpreți sau executanți și producători de fonograme 

Până la 35% inclusiv 1,8% 

Peste 35%, până la 65% inclusiv 2,4% 

Peste 65% 3% 

Organismele de radiodifuziune au obligația să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de 
ORDA drept colectori pentru artiștii interpreți sau executanți și producătorii de fonograme o remunerație reprezentând drepturi 
conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, calculată prin 
aplicarea la totalul veniturilor brute lunare obținute din activitatea de radiodifuzare a unui procent de 3% în cazul unei utilizări a 
fonogramelor în pondere de 100% din totalul timpului de emisie a programelor. În cazul unei utilizări mai reduse, procentul de 3% 
se reduce direct proporțional cu ponderea timpului de utilizare a fonogramelor în raport cu timpul total de emisie a programelor. 

Pentru situațiile în care dreptul la remunerație pentru utilizarea prin radiodifuzare a unei fonograme publicate în scop 

comercial este gestionat colectiv doar de una din categoriile de titulari (doar de producătorul fonogramei publicate în scop 
comercial sau doar de artiștii interpreți sau executanți), procentul de 3% prevăzut mai sus va fi diminuat corespunzător proporției 
determinate potrivit prevederilor art. 1065 alin. 4 din Legea nr. 8/1996 pentru categoria de titulari respectivă. 

Ponderea utilizării în programe a fonogramelor de comerț, respectiv a fonogramelor publicate în scop comercial se 
determină prin raportarea duratei cumulate a fonogramelor sau a reproducerilor acestora care au fost radiodifuzate de utilizator 
la durata totală de emisie a postului de radio respectiv. 

5. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentele prevăzute la pct. 3 o constituie totalitatea veniturilor
brute lunare, mai 

puțin taxa pe valoarea adăugată, obținute de utilizatori din activitatea de radiodifuzare, incluzând, dar fără a se limita la acestea 
veniturile din publicitate, barter, abonamente, anunțuri și informații, apeluri telefonice și SMS-uri suprataxate, sponsorizări, 
concursuri și jocuri radiodifuzate, închirieri spații de emisie, alte contribuții financiare, autorizații de recepție, venituri din 
radiodifuzări realizate la comandă, venituri provenite din asocieri sau alte activități corelate cu cea de radiodifuzare. Intră în baza 
de calcul și veniturile societăților terțe, în special ale societăților de producție și achiziție de publicitate, în măsura în care sunt 
încasate pentru activitatea de radiodifuzare a utilizatorului corespunzător fonogramei/fonogramelor publicată/publicate în scop 
comercial, radiodifuzată/radiodifuzate și în măsura în care există un transfer inechitabil, contrar uzanțelor cinstite în raporturile 
comerciale, specifice domeniului respectiv. 

https://upfr.ro/ro/wp-content/uploads/2019/08/licenta%20radio.pdf
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În lipsa veniturilor, baza de calcul o constituie totalitatea cheltuielilor efectuate de utilizator pentru activitatea de 
radiodifuzare (cum ar fi cheltuieli de personal, cheltuieli pentru serviciile prestate de terți, achiziții de orice fel etc.) în trimestrul 
pentru care remunerația este datorată. 

6. Sumele rezultate din aplicarea procentelor la baza de calcul nu pot fi mai mici decât echivalentul în lei,
calculat la cursulBNR din ziua scadenței, a 500 euro/trimestru, reprezentând remunerația minimă datorată de utilizatori 
pentru fiecare post de radio local deținut, respectiv a 1.000 euro/trimestru, reprezentând remunerația minimă datorată de 
utilizatori pentru fiecare post de radio național deținut. 

7. Remunerațiilor prevăzute de prezenta metodologie li se adaugă și cota de TVA.
8. Remunerația se plătește trimestrial, până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care

este datorată. 
9. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalizări de 0,1% aferente sumelor neachitate la termen,

pe zi de 
întârziere. 

10. Utilizatorii au obligația să transmită organismelor de gestiune colectivă ale artiștilor interpreți și
producătorilor de 

fonograme, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde: 
a) lista completă în format electronic (excel, tabelar) a fonogramelor de comerț și a celor publicate în scop comercial sau

a reproducerilor acestora radiodifuzate, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos. Aceste liste constituie baza de 
repartizare a remunerațiilor încasate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe prevăzute în prezenta 
metodologie; 

Nr. 

crt. 
Data 

difuzării 
Ora 

difuzării 
Minute 

difuzate 
Secunde 

difuzate 
Titlul 

piesei 
Autorul 

muzicii 
Artist 

Orchestră/ 
Formație/ 

Grup 

Nr. 

de 

artiști 
Album 

Nr. 

catalog 
Label Producător Țara 

Anul 
înregistrării 

Tipul 

înregistrării*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

*) Tipul înregistrării se referă la înregistrarea originală, remixată, remasterizată etc. b) 

baza de calcul al sumelor virate. 

11. Raportul va fi transmis în formal electronic (excel, tabelar) și va fi însoțit de o adresă de înaintare, purtând
numele 

reprezentantului legal, semnătura acestuia și ștampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere 
veridicitatea informațiilor ce sunt conținute în raport. 

12. La solicitarea scrisă a organismelor de gestiune colectivă, utilizatorul are obligația de a comunica
acestora copii 

certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informațiile pe baza cărora s-a determinat 
baza de calcul, precum și copii certificate de pe documentele necesare pentru determinarea cuantumului remunerațiilor, precum 
și informațiile aferente privind fonogramele utilizate. Utilizatorul care a primit din partea organismelor de gestiune colectivă o 
asemenea cerere va avea un termen de maximum 10 zile pentru pregătirea și transmiterea documentației solicitate. 

13. Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii
calculării 

remunerației de către un auditor agreat de toate părțile. 
14. Gradul de utilizare a fonogramelor de comerț și a celor publicate în scop comercial și a reproducerilor

acestora de către 
posturile de radio va putea fi determinat de organismele de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de 
Autor (ORDA) drept colectoare pentru artiștii interpreți sau executanți și pentru producătorii de fonograme, în mod direct sau prin 
comandarea de monitorizări ale activității de radiodifuzare a utilizatorilor. 

15. Orice modificări intervenite cu privire la repertoriul protejat după acordarea autorizației licență
neexclusivă unui utilizator 

vor fi aduse la cunoștința utilizatorului de către organismul de gestiune colectivă care a acordat autorizația. Modalitatea concretă 
de aducere la cunoștință a acestor modificări va fi stabilită în cadrul autorizației. 

16. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul
Oficial al României,Partea I, cu excepția cazului în care dispozițiile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările 
ulterioare, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismele de gestiune colectivă sau 
utilizatorii vor putea solicita inițierea unei noi proceduri de negociere și înainte de împlinirea termenului de 3 ani.” 
Irevocabilă. 
Pronunțată în ședința publică astăzi, 12 mai 2011. 

PREȘEDINTE, Judecător, 

MELANIA STANCIU Mihaela Paraschiv 

Grefier, 

Mihaela Lacatusu 


