Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual –
Societatea Autorilor Români din Audiovizual
prin intermediul
Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe, denumită în continuare UPFR
organism de gestiune colectivă desemnat de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
acordă

AUTORIZAŢIA-LICENŢĂ NEEXCLUSIVĂ
DE UTILIZARE A REPERTORIULUI DE OPERE
AUDIOVIZUALE ÎN SCOP AMBIENTAL
SC ............................ SRL
cu sediul social în ..................., judeţ/sector ......................, localitate ................., înregistrată la Registrul Comerţului
........................, cod fiscal ..............., reprezentată de către ................ în calitate de .................

pentru activităţile şi locaţiile specificate în anexa/anexele la licenţă.
Număr licenţă:

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA UPFR

Data eliberării:
Valabilă până la data de:

Adresa: Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6E, Pipera
Business Tower, Etaj11, Sector 2, Bucureşti;
Telefon: 021 222 20 45/46/47/48
Fax: 021 222 20 43
Web: www.upfr.ro / E-mail: office@upfr.ro

AUTORIZAŢIA-LICENŢĂ ESTE
VALABILĂ DOAR ÎNSOŢITĂ DE
CLAUZE, ANEXE ŞI DE DOVADA
PLĂTIRII REMUNERAŢIEI.

DREPTURI DE AUTOR ÎN CINEMATOGRAFIE ȘI AUDIOVIZUAL –
SOCIETATEA AUTORILOR ROMÂNI DIN AUDIOVIZUAL
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 102-104, Sector 2, Bucureşti;
Telefon: 021 314 57 31/021 659 66 15 Fax: 021 315 84 83
Web: www.dacinsara.ro / E-mail: office@dacinsara.ro
CIF: RO9 068034 / HJ: 136/1996

AUTORIZAŢIE-LICENŢĂ NEEXCLUSIVĂ DE UTILIZARE
A OPERELOR CINEMATOGRAFICE ȘI ALTOR OPERE AUDIOVIZUALE
ÎN SCOP AMBIENTAL

Nr................ / ..............
Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe, denumită în continuare UPFR cu sediul in
BUCURESTI, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6E, Pipera Business Tower, et. 11, infiintata prin HJ 136/ 1996 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, cod fiscal
RO9670110, cont bancar RO92RNCB0070153249250001 deschis la BCR-Pipera, tel: 021-222.20.45/46/47/48, fax: 021-222.20.43, e-mail:
ambiental@upfr.ro, in calitate de organism de gestiune colectiva avizat si desemnat de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, reprezentata legal de Dna.
Mihaela Alexandrina Scriosteanu in calitate de Director Executiv, în numele și pe seama DACIN SARA,

acordă
SC ............... SRL, cu sediul social in ................, loc .............., judet ................., inregistrata la Registrul Comertului ................, Cod
fiscal .................., cont bancar .........................., deschis la banca-filiala ............., ............... , reprezentata de dl/dna ................., in
calitate de .............., in calitate de Utilizator,
Licenta neexclusiva de utilizare a operelor audiovizuale in scop ambiental, in urmatoarele conditii:
I. OBIECTUL LICENTEI
Art. 1.1. UPFR acorda UTILIZATORULUI, în numele și pe seama DACIN SARA, in schimbul unei remuneratii, licenta neexclusiva de a comunica
public opere cinematografice și alte opere audiovizuale din repertoriul DACIN-SARA stabilite prin Metodologia privind comunicarea publică a
repertoriului de opere cinematografice și alte opere audiovizuale, publicata in M.Of. 298 din 04.05.2007 prin Decizia ORDA nr. 173/2007.
UPFR a fost desemnata drept organism de gestiune colector, în numele și pe seama DACIN SARA, al remuneratiilor reprezentand drepturile
patrimoniale din comunicarea publica a repertoriului de opere audiovizuale, prin Decizia ORDA nr. 6/2016 publicata in M.Of. nr. 85/04.02.2016.
Art. 1.2. Prezenta licenta este valabila doar pentru spatiile (punctele de lucru) si activitatile declarate si in limita informatiilor furnizate de
UTILIZATOR prin declaratia pe propria raspundere/ contract, parte integranta a prezentei licente. Potrivit Metodologiilor de aplicare a Legii nr.
8/1996, modificata si completata, utilizatorul cu orice titlu al spatiilor în care se poate prezenta, prin intermediul oricăror mijloace, o operă
cinematografică sau audiovizuală radiodifuzată, are obligatia de a achita remuneratiile prevazute in tabelul-anexă la Metodologie.
Se constată utilizarea operelor audiovizuale in scop ambiental pentru activitatile si punctele de lucru mentionate in Anexa Nr.1 la prezenta
Licenta.
Art. 1.3. Sunt excluse din obiectul prezentei licente drepturile conexe ale producătorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale precum
si dreptul de adaptare al operei cinematografice sau audiovizuale.
II. CONDITIILE FINANCIARE
Art. 2.1. Plata remuneratiei (suma forfetara la care se adauga TVA) se efectueaza anterior eliberarii licentei neexclusive pentru intervalul de timp
solicitat, respectiv 3 luni/ 6 luni/ 12 luni calendaristice.
III. DREPTUL DE CONTROL
Art. 3.1. UPFR poate numi delegati pentru monitorizarea comunicarii publice a operelor audiovizuale in scop ambiental. Delegatii pot utiliza
echipamente de inregistrare audio/video portabile in spatiile verificate.
IV. DURATA, REZILIERE
Art. 4.1. Sub rezerva survenirii altor reglementari aplicabile partilor, prezenta licenta neexclusiva este valabila pentru o perioada de 3 luni/ 6 luni/ 12
luni calendaristice si se poate prelungi in mod automat, in schimbul achitarii remuneratiilor aferente de catre UTILIZATOR, incepand cu data pentru
care s-au efectuat platile, pentru aceleasi perioade.
Art. 4.2. UPFR are dreptul de a rezilia de plin drept, fara nicio alta formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti, prezenta licenta
neexclusiva in urmatoarele cazuri:
a. nefurnizarea informatiilor solicitate de UPFR pentru determinarea cuantumului remuneratiilor;
b. constatarii neconcordantei declaratiilor utilizatorului cu situatia de fapt;
c. in cazul intarzierilor de plata mai mari de 30 de zile.
Art. 4.3. Rezilierea licentei neexclusive va interveni in termen de 10 zile de la data emiterii de catre UPFR a unei notificari scrise adresate
UTILIZATORULUI.
V. NETRANSMISIBILITATE
5.1. UTILIZATORUL nu poate transfera sub nici o forma, drepturile dobandite in temeiul prezentei licente, nici sa-si subroge total sau partial un tert,
fara acordul UPFR.
5.2. In cazul inchirierii sau subinchirierii (totale sau partiale) a spatiilor in care are loc comunicarea publica, detinatorii cu orice titlu ai spatiilor
inchiriate vor plati remuneratii distincte daca utilizeaza surse proprii de sunet sau de sunet si imagine.
VI. LITIGII
6.1. Diferendele generate de interpretarea sau executarea prezentei licente neexclusive vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in caz contrar partile
se vor adresa instantei de judecata competente, de la sediul UPFR.

Inspector Ambiental responsabil: ………………
La eliberarea prezentei licenţe s-a achitat suma de: ……………. Lei.
UTILIZAREA LICENŢEI NEEXCLUSIVE DUPĂ ÎNCETAREA DE DREPT CONSTITUIE INFRACŢIUNE ŞI SE PEDEPSEŞTE CONFORM
LEGILOR ÎN VIGOARE.
Prezenta licenta a fost eliberată în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
UNIUNEA PRODUCATORILOR DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe
Semnatura si stampila
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ANEXA Nr.: …............... LA AUTORIZATIA-LICENTA Nr.:…............/….............
Nr.
Crt.

0

Nume punct de lucru

1

Judet

2

Localitate

3

Adresa

4

Tip activitate

5

Descriere
spatiu, vehicule,
spectacole
Unitate de
masura (mp,
camera si nr.
stele, tip auto,
zile, scaune etc.)
6

Incadr.
HG

Valoare/
Suma fixa

Nr. luni/
Data
eveniment

8

9

10

Valoare Data inceperii Valabilitate
totala LEI
activitatii
licenta
fara TVA dpdv muzical (pana la data)

Cantitate
(numar)
7

11

12

13

10

20

TOTAL GENERAL

Persoana de contact UPFR: …...............

Tel. …................

Fax 0212222043
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E-mail …................@upfr.ro

