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Nr. înreg. UPFR 14.497/16.11.2020 

 

În atenţia:  

3AM Consult - Reprezentant Radu Clondescu; 1 Artist Music- Reprezentant Ronaldo Vasilescu; Alma 

Artex - Reprezentant Alexandru  Ion; Amma Music&Sound- Reprezentant  Ioan Chirilă; Ana Sound – 

Reprezentant Schipor Radu Constantin; Andra Records – Reprezentant  Cătălin Măruță; Beggars 

Limited Group- Reprezentant Rob Gruschke; Balkanika Record - Reprezentant Georgiana Slabu; B3 

Media International – Reprezentant  Răduƫ Baron; Big Man Impex – Reprezentant  Vasilică 

Constantinescu; Blue Island Production- Reprezentant Horea Pascu; Boss Music – Reprezentant  Florin 

Necșoiu; Cat Music – Reprezentant  Sorin Golea; Casa Production- Reprezentant Vlad Irimia; Costi de 

la Sighet- Reprezentant Ion Constantin; Digital Art – Reprezentant  Florian Nanu; DMB Music Records 

– Reprezentant Bebe Mihu; Doctor Music - Reprezentant Constantin Ioniţă; Electrecord – 

Reprezentant Cornelia Andreescu; Euromusic Impex – Reprezentant Florin Puică-Dat; Euromusic- 

Reprezentant Bala Anca Ruxandra  Eurostar  Limited – Reprezentant Paul Stingă; Empire Music 

Entertainments - Reprezentant Stefan Lucian Gîtita; Ethos Music- Reprezentant Marian Dorobantu; 

Famous Production – Reprezentant Alexandru Ropcea;  Formula 1 Continental- Reprezentant  Dorel 

Viorel Ţăran; Fundaţia Alexandru Tzigara Samurcaş -   Reprezentant Speranţa Rădulescu; General 

Music – Reprezentant Florea Nelu Florin;  Global Records - Reprezentant Ștefan Lucian Gîtiță ; Green 

Tree Records – Reprezentant Dan Cristian Muraru; Global Master Rights- Reprezentant Paul Smelt; 

Ha-Ha-Ha Production- Reprezentant  Andrei Tiberiu Maria; Kazibo- Reprezentant Ovidiu Baciu; 

Kemper Music Production Romgrup – Reprezentant Andrei Filip; Kompact Media Television- 

Reprezentant Vasile Alin; Ijac Music Production – Reprezentant Daniel Ijac; Ijac Music Studio – 

Reprezentant Daniel Ijac; Inside Music – Reprezentant Dorian Enache; Lanoy Records – Reprezentant 

Florin Nedelcu; Libris – Reprezentant Virgil Oniƫă; MBA Digital Media – Reprezentant Alina Baniciu; 

Media Services International– Reprezentant Sorin Golea; Media Pro Music Entertainment – 

Reprezentant Dana Adam; Midiots Production – Reprezentant Marius Sofron; Music Media Line – 

Reprezentant Mihai Drăgoianu; Nova Distribution International – Reprezentant Ovidiu Stroescu; 

Okapi Sound – Reprezentant Mircea Ştefan; One Hill Records Bv - Reprezentant Ernst Jabob Bakker; 

Off Limits SRL - Reprezentant Alfredo Pignagnoli; Playone Media Entertainment- Reprezentant Savu 

George; Red Clover Media – Reprezentant George Onea; Roton – Reprezentant Bogdan Maxim; 

Schubert  Music Publishing - Reprezentant Dan Cristian Muraru; Sprint Media Center – Reprezentant 

Marius Chină; Studio 47 MS – Reprezentant Marius Moga; Softplus CPSI – Reprezentant Romulus 

Arhire; Sonic Arts Music- Reprezentant  Laurentiu Olariu; Thrace Music – Reprezentant Tarcea Telu; 

Thrive Records- Reprezentant Olga Juverdeanu;  Universal Music Romania – Reprezentant Ioana 

Feşnic; Universal Music Publishing Romania- Reprezentant Florian Săvulescu; Viper Production – 

Reprezentant Mircea Berbece; Voltart SRL- Reprezentant Mihai Stoica; Quantum Music Records – 

Reprezentant Cătălin Nicolae 
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Stimați membri, 

 

Vă informăm de schimbarea denumirii din UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA 

(UPFR) în UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA (UPFR) – ASOCIAȚIA PENTRU 

DREPTURI CONEXE, începând cu data de 12.08.2020 prin încheierea pronunțată de către Judecătoria Sectorului 

2 București, în dosarul nr. 15446/300/2020 (233/PJ/2020) cu specificarea faptului că, în continuare, 

prescurtarea denumirii uniunii va rămâne aceeași, UPFR. 

 

Având în vedere HG 967/12.11.2020 publicată în M. Of. nr. 1078/13.11.2020 prin care s-a stabilit că începând 

cu data de 14 noiembrie 2020 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării, instituită 

prin Hotărârea Guvernului nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și 

completări prin Hotărârea Parlamentului României nr.5/2020, prelungită succesiv prin HG nr. 476/2020, HG nr. 

553/2020, HG nr. 668/2020 și prin HG nr. 782/2020, HG 856/2020, 

 

Având în vedere Decizia nr. 10944 din data de 01.09.2020, prin care Consiliului Director UPFR a decis ca, în 

cazul în care Adunarea Generală va fi imposibil de organizat în condiții de siguranță și respectare a sănătății 

membrilor, dar și în cazul în care numărul legal permis de persoane participante nu va putea fi respectat, 

Directorul Executiv să propună votarea pe mail a subiectelor rămase de aprobat pentru buna funcționare a 

uniunii, în conformitate cu art. 9.3 (IV) (și anume: “În situații care comportă urgență și în care decizia tuturor 

membrilor nu poate întârzia datorită prejudicierii iminente a UPFR sau a membrilor acesteia, la solicitarea scrisă 

a Directorului Executiv, trimisă la  ultimele adrese de corespondență ale membrilor comunicate de aceștia către 

UPFR, membrii UPFR vor decide în baza voturilor exprimate în scris și trimise către UPFR prin poștă (tradițională, 

tip curier sau electronică). Procedura va dura 5 zile din momentul solicitării scrise a votului de către Directorul 

Executiv, decizia luându-se cu majoritate simplă a voturilor primite în acest interval.”). 

 

Subiectele rămase spre votare de către AGA UPFR sunt: 

1. Prezentarea raportului consiliului de rupraveghere; 

2. Prezentarea raportului comisiei permanente speciale privind accesul la informații; 

3. Prezentarea declaraţiilor individuale anuale ale membrilor consiliului director, ale membrilor consiliului 

de supraveghere și ale membrilor comisiei permanente speciale privind accesul la informații;  

4. Alegerea cenzorului pentru un mandat de 2 ani; 

5. Alegerea a doi membri în consiliul director pe locurile ramase vacante până la expirarea mandatului 

actualului consiliu director; 

6. Alegerea  componenței comisiei permanente speciale privind accesul la informații;  

7. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei 

anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor. 

  

Pentru primul și al doilea punct, v-am atașat cele două documente: raportul anual al consiliului de 

supraveghere și raportul anual al comisiei permanente speciale privind accesul la informații. 
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Pentru punctul al treilea, având in vedere caracterul confidențial asupra sumei repartizate fiecărei firme, 

conform declarațiilor individuale ale reprezentanților membrilor consiliului director (inclusiv a președintelui – 

director general), consiliului de supraveghere și comisiei permanente speciale privind accesul la informații, 

precizăm că acestea pot fi consultate oricând de către membrii la sediul UPFR, în baza unei programări, urmând 

ca la prima adunare generală să poată fi prezentate în cadrul adunării generale.  

 

Pentru punctul al patrulea și anume, alegerea cenzorului pentru un mandat de 2 ani, se propune ca cenzor să 

fie doamna Cristina Iorga, reprezentant Lali Consult. 

 

Cu privire la punctele al cincilea și al șaselea de mai sus, respectiv alegerea de membri în cadrul consiliului 

director și în cadrul comisiei permanente speciale privind accesul la informații, menționăm că, în baza art.10.11 

teza a doua din Statutul UPFR, Media Services International și Green Tree Records sunt membri interimari aleși 

în unanimitate de către consiliul director până la prima Adunare Generală, conform deciziilor cu nr. 6067 din 

15.04.2020 și nr. 10944 din 01.09.2020, iar cum desfășurarea unor alegeri de membri în mediul online, în timp 

real, ar putea fi anevoioasă din punct de vedere operațional (sunt necesare propuneri care să necesite 

dezbateri și să fie votate fiecare într-o perioadă limitată de timp), Consiliul Director UPFR vă propune ca aceste 

două subiecte să fie dezbătute la prima adunare generală ordinară, când, pe lângă alegerea tuturor membrilor 

în consiliul director al uniunii se va alege și componența consiliului de supraveghere. 

 

Referitor subiectul al șaptelea cu privire la aprobarea taxei de înscriere ca membru, precum și aprobarea 

cotizației de membru, inclusiv taxa aferentă coproducțiilor, Consiliul Director UPFR vă propune ca acest subiect 

să fie votat în cadrul primei adunări generale a membrilor UPFR fizice, iar până atunci să rămână în vigoare cele 

existente. 

 

Față de cele arătate mai sus, vă rugăm să vă exprimați în scris, printr-un reply la acest mail cu privire la: 

1. Confirmarea prezentării  raportului consiliului de supraveghere;  

2. Confirmarea prezentării raportului comisiei permanente speciale privind accesul la informații; 

3. Aprobarea consultării la sediul UPFR a declaraţiilor individuale anuale ale membrilor consiliului 

director, ale membrilor consiliului de supraveghere și ale membrilor comisiei permanente speciale 

privind accesul la informații și prezentarea acestora in prima adunare generală fizică; 

4. Aprobarea cenzorului pentru un mandat de 2 ani în persoana doamnei Cristina Iorga, reprezentant 

Lali Consult; 

5. Amânarea alegerii celor 2 membri din consiliul director în locul celor interimari aleși, până la prima 

adunare generală ordinară (când se va alege componența întregului consiliu director); 

6. Amânarea alegerii membrilor comisiei permanente speciale privind accesul la informații până la 

prima adunare generală; 

7. Aprobarea menținerii cuantumului existent pentru taxa de înscriere ca membru în UPFR (în valoare 

de 3000 lei), pentru cotizația de membru anuală (în valoare de 900 lei/an) și pentru taxa anuală 

pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor (în valoare de 450 lei/an), până 

la prima adunare generală. 

8. Împuternicirea directorului executiv UPFR de a semna procesul verbal întocmit cu privire la modul în 

care membrii UPFR au votat pe email. 
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Vă rugăm să răspundeți în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea prezentului email, mai exact, până pe 

data de 23 noiembrie, ora 17.00. 

 

Pentru ușurința votării, vă atașăm prezentului e-mail un document intitulat “Vot exprimat pe subiectele 

propuse pe mail”, unde vă veți putea exprima votul în dreptul fiecărui subiect.  

În cazul în care doriți să aprobați fără a completa acest document, puteți da un reply la acest email, confirmând 

direct în el votul dumneavoastră. 

 

Orice observație și propunere privind subiectele supuse aprobării vor fi trecute în procesul- verbal al adunării 

generale pe care vi-l vom trimite pe mail imediat ce va fi finalizat, după data de 23 noiembrie 2020. 

 

Procesul verbal pe care îl vom redacta va conține împuternicirea directorului executiv UPFR de a semna 

documentul.  

 

 

Cu respect, 

 

Mihaela Alexandrina Scrioşteanu 

Director Executiv 

 


