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I. STRUCTURĂ ŞI ORGANIZARE 

1. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA 

Întrunire 
(data si locul convocării) 

1. Adunarea Generala Ordinara din 23.02.2008, Str. Maria Rosetti, nr. 7-9, Bucuresti 
2. Adunarea Generala Extraordinara-03.09.2008, Str. Maria Rosetti,nr. 7-9, Bucuresti 
3. Adunarea Generala Extraordinara-01.11.2008, Str Maria Rosetti,nr. 7-9, Bucuresti 

 
Modalitatea de convocare In toate cazurile prin E-mail si SMS 
Număr membri participanţi                                           1. 7(sapte) membri 

                                          2. 13(treisprezece) membri 
                                          3. 8(opt) membri  
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Şedinţe Adunării Generale 
(ordinea de zi, proiectele de 
hotărâri, etc) 

 1.ORDINEA DE ZI: Hotararea modului de repartizare a profitului net pe anul 

2007, Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2007. 
Strategia si obiectivele ADPFR PE 2008, aprobarea raportului administratorului, a 
proiectului de buget pe 2008, a darii de seama anuale, adeziuni si retrageri membri. 
 2.Ordinea de Zi:justificarea cheltuielilor;Descarcarea–incarcarea de gestiune 

intre cei doi administratori-respectiv D-na Strainu Roxana si Aurel Manescu; 
Reorganizarea activitatii Asociatiei, pentru eficientizarea realizarilor asociatiei 

prin aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli in raport cu activitatea si 

rezultatele obtinute pe fiecare departament in parte;Repartizarea restantei de 

30% retinuta din sumele incasate dela UPFR;Verificarea cheltuielilor realizate in 
perioada anterioara;Stabilirea comisiei de negociere cu UPFR si altii;Mutarea 

sediului A.D.P.F.R;Rezilierea contractului incheiat intre D-nul Alexandru 

Ciocalteu;Asigurarea transparentei si accesul fiecarui membru al Asociatiei la 
informatii si documente 

 3. Ordine de zi:Rezilierea contractelor de prestari servicii incheiat cu domunul 
Ciocalteu AlexandruTermenul de repartizare a sumelor incasate de catre asociatie 
in numele membrilor, respectiv de 30 de zile;Se propune modificarea Actului 

Constitutiv si Statutul Asociatie avand in vedere ca sunt multe prevederi care 
sunt contrare vointei membrilor;Se revoca din functie membri Consiliului Director 

si se aleg prin vot membri ce vor alcatui Consiliu Director;Se propune 

imputernicirea d-nei Chelaru Cristina pentru a depune toate diligentele in vederea 
realizarii modificarilor din statul si Act Constitutiv 

Actele (hotărârile) Adunării 
Generale 

1. Proces-verbal, inaintat ORDA 
2. Proces-verbal, inaintat ORDA 
3. Proces-verbal, inainta ORDA 

Modalitatea de vot in cadrul 
Adunării Generale 

Fiecare membru are dreptul la un vot 

 
Modalitatea de îndeplinire a 

Stabilirea strategiei şi a obiectivelor 
generale ale asociaţiei 

In AG 
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Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi a bilanţului contabil 

Cu unanimitate de voturi ale celor prezenti, in 
AG 

  
Alegerea şi revocarea membrilor 
Consiliului director 

In cadrul AG 

Alegerea si revocarea cenzorului 
sau, după caz, a membrilor comisiei 
de cenzori 

In cadrul AG 

Modificarea actului constitutiv şi a 
statutului 

Nu s-au adus modificari 

Aprobarea comisionului 
administrativ anual 

In cadrul AG 

atribuţiilor conform 
prevederilor art. 21din OG 
nr. 26/2000,modificatăşi 
completată,şi prevederilor 
statutare 

Alte atribuţii prevăzuteîn lege sau în 
statut(aprobarea constituirii fondului 
de rezerva, decide in privinta 
structurii organizatorice a ogc, 
stabilirea cuantumului 
indemnizatiilor de sedinta ale 
membrilor Consiliului director si ai 
Comisiei de cenzori, etc). 

In cadrul AG 

2. CONSILIUL DIRECTOR 

Numirea si componenta 
membrilor Consiliului 

Director 

Membrii Consiliului Director sunt numiti prin Statut si de catre Adunarea Generala, 
conform Statutului.Urmare a Adunarii Generale Extraordinare din 01.11.2008 si a 
aprobarii de catre A.G.A a revocarii din functie a membrilor Consiliului Director si 
deasemenea avand in vedere si alegerea prin vot a noului Consiliu Director 
componenta Consiliului Director al A.D.P.F.R. este urmatoarea:Sorinel Chelariu – 
Presedinte – reprezentant al SC SPIROS SRL, Puica Dat Florin-Vicepresedinte- 
reprezentant al SC EUROMUSIC IMPEX SRL,Turcu Georgel- Membru-Reprezentant 
SC TURKMAN IMPEX SRL, Ciprian Santamarian-Membru-reprezentant SC VIPER 
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PRODUCTION SRL, Ion Constantin-Membru-reprezentant PF Ion Constantin 
 

Mandatul membrilor 
Consiliului Director 

Pe o durata de 4 ani de la data constituirii. 

Şedinţe 23.02.2008,03.09.2008,01.11.2008 
Modalitatea de convocare 
pentru şedinţele Consiliului 
Director 

E-mail si telefonic 

Actele Consiliului Director Procese-verbale 
Modalitatea de vot in cadrul 
Consiliului Director 

Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un vot. 
 

Supravegherea 
gestiunii ogc 

Se realizeaza de catre Consiliul Director, conform atributiilor 
stabilite prin Statut. 

Asigurarea punerii 
in executare a 
hotararilor Adunarii 
Generale 

Administratorul General si/sau persoanele imputernicite. 

Modalitatea de îndeplinire a 
atribuţiilor conform art. 24 şi 
26 din OG nr. 26/2000, 
modificată şi completată, şi 
prevederilor statutare 

Alte atribuţii 
prevăzute în lege 
sau în statut 

 

3. COMISIA DE CENZORI 

Numirea si Componenta 
membrilor Comisiei de 
cenzori 

Comisia este formata din: Ijac Daniel, Vasile Florea si Marian Colcea. 

Raportul Comisiei de cenzori  Se va inainta ORDA 
Mod de îndeplinire a 
atribuţiilor conform art. 27 
din OG nr. 26/2000 

Asigurarea controlului 
economico-financiar al 
ogc-urilor 

Membrii Consiliului Director 
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Verificarea modului de 
colectare si de repartitie 

Consiliul Director, Administratorul General modificată şi completată, şi 
prevederilor statutare 

Alte atribuţii prevăzute în 
lege sauîn statut 

 

4. ADMINISTRATORUL GENERAL 

Numele persoanei, numire Streinu Roxana Cristina Prin decizia nr.4/27.11.06 a Consiliului Director,iar prin 
Decizie cf.Procesul Verbal20.05.08-se aproba demisia, fara preaviz Se numeste 
Administrator General Manescu Aurel, prin Procesu Verbal nr.11/20.05.2008 a 
Consiliului Director, se aproba demisia conf. Deciziei din 26.09.2008 

Mandat  Aducerea la indeplinire a deciziilor Consiliului Director, asigura conducerea 
curenta a activitatii A.D.P.F.R., reprezinta Asociatia in relatiile cu terti, in limitele 
stabilite de actele normative in vigoare, potrivit prevederilor statutare si 
hotararilor Consiliului Director, etc. 

Actele administratorului general In conformitate cu deciziile Consiliului Director 

Modalitatea de asigurare a 
respectării şi de punere în 
aplicare a Legii dreptului de 
autor şi drepturilor conexe 

Prin consultanta juridica 

5. COMISIA PERMANENTĂ SPECIALĂ PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢII 

Numire, componenţă Alexandru Viorel, Baloi Doru si George Turcu. 
Mandat Pana la noi alegeri 
Atribuţii Conform Art. 1341 alin. (5) din Legea 

8/1996 mod. si completata 
Număr de sesizări primite şi precizarea obiectului acestora 1 
Modalitatea de soluţionare a sesizărilor primite  Pozitiv 
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6. ALTE COMISII ALE ORGANISMULUI DE GESTIUNE COLECTIVĂ 

Denumirea comisiei - 
Numirea membrilor, componenta - 
Mandat - 
Atribuţii - 
Modalităţi concrete de îndeplinire a atribuţiilor - 

7. PATRIMONIUL, VENITURILE şi CHELTUIELILE DE ADMINISTRARE, ORGANIZARE INTERNĂ 

Patrimoniul[15]  Active imobilizate                                          1.866 lei 
 Active circulante                                        140.961 lei 
          din care: - casa si conturi la banci      72.245 lei 
 Datorii curente                                                      0 lei 
 Total active minus datorii curente              142.827 lei 
 Capitaluri proprii                                         142.827 lei 
          din care:  -  aporturi                               8.400 lei 
                          -  rezultat reportat              134.427 lei 
TOTAL                                              542.586 lei Venituri 
Surse - cote parti primite conform statut:              483.158 lei 

- cotizaţii ale membrilor:                                24.900 lei 
- alte venituri  - dobanzi –                                3.870 lei 
                          - despagubiri din pagube        12.225 lei 
                          - activitati diverse                    18.433 lei 

Cheltuieli de administrare TOTAL                                                                         414.783 lei 
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Destinaţie - stocuri: -conturi grupa 60                                  5.722 lei 
- chirii:    -conturi grupa 61                                20.000 lei 
- alte servicii executate de terti:                        56.181 lei 
- protocol, reclama publicitate                                970 lei 
- deplasari, detasari                                             3.000 lei 
- transport                                                                221 lei 
- taxe postale si telecomunicatii                           1.926 lei 
- servicii bancare                                                  1.631 lei 
- salarii personal                                                   4.286 lei 
- contributii salarii                                                 1.183 lei 
- impozite si taxe:                                                      51 lei 
- amortizare mijloace fixe                                        533 lei  
- cote parti primite conform statut:                    319.079 lei 

Număr de angajaţi[16]   1 
Structură teritorială[17]  Bucuresti 

 
II. TITULARI DE DREPTURI 

1. MEMBRI 

Modalităţi de admitere Conform Statutului, pot deveni membru A.D.P.F.R., persoanele juridice sau 
persoanele fizice autorizate care au calitatea de producator de fonograme potrivit 
dispozitiilor legii drepturilor de autor si a drepturilor conexe. Adeziunea SC VIPER 
PRODUCTIONA SRL-cf. Contractului de mandat nr. 19/20.02.2008 si SC PLAY 
MUSIC SRL-cf. Contact de mandat nr 20 si aprobate in AGA din 23.02.2008. 

Conţinutul mandatului de 
gestiune 

Gestionarea drepturilor la remuneraţie compensatorie pentru copia privată,dreptul la 
remuneraţie echitabila pentru împrumutul public,dreptul de radiodifuzare a operelor 
muzicale,dreptul de comunicare publica a operelor muzicale,dreptul la remuneraţie 
echitabila pentru comunicarea publica şi radiodifuzarea fonogramelor de comerţ sau 
a reproducerilor acestora,dreptul de reproducere a fonogramelor publicate in scop 
comercial destinata exclusiv comunicarii publice in scop ambiental si lucrativ,dreptul 
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de împrumut,cu exceptia imprumutului public,dreptul de radiodifuzare a operelor şi a 
prestaţiilor artistice în domeniul audiovizual,dreptul la remuneraţie echitabila pentru 
comunicarea publica şi radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau 
a reproducerilor acestora. 

Persoana responsabilă de 
verificarea mandatelor de 
gestiune 

Administratorul General 

Număr membri - la începutul anului – 12  
- la sfârşitul anului – 14 

Modalităţi de evidenţiere a 
mandatelor de gestiune 
(scriptic/electronic) 

Scriptic  

Retragerea calităţii de 
membru al ogc 

Conform prevederilor din Statutul Asociatiei 

2. STATUT 

Modificări ale statutului In anul 2008 nu au intervenit modificari ale Statutului 
Avizul O.R.D.A. de 
modificare a statutului 

- 

 Încheierea Judecătorească
prin care s-a dispus 
înregistrarea modificării 
avizate in Registrul 
asociaţiilor si fundaţiilor aflat 
la Judecătoria in a carei raza 
teritoriala isi are sediul ogc  

- 

3. REPERTORIU 

Repertoriul gestionat - la începutul anului: fonogramele comunicate public 
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(obiect)  - la sfârşitul anului: fonogramele comunicate public 
Modalitatea de evidenţă  
a repertoriului 
(scriptic/electronic) 

Scriptic si Electronic 

Proceduri scrise Declaratii de repertoriu, conform Metodologiei Reperto
riul 
intern 

Persoana 
responsabilă de 
actulizarea  
repertoriului 

Streinu Roxana-Cristina, ulterior Manescu Aurel 

Proceduri scrise Declaratii de repertoriu, conform Metodologiei 

Proceduri de actualizare 
a repertoriului 

Reperto
riul 
extern 

Persoana 
responsabilă de 
actualizarea  
repertoriului 

Streinu Roxana-Cristina, Manescu Aurel 

Modalitatea de punere in 
executare a contractelor 
încheiate cu organisme 
străine care gestionează 
drepturi similare 

- 

 
III. OBIECTUL ACTIVITĂŢII ORGANISMULUI DE GESTIUNE COLECTIVĂ  
 
1. ÎNCASĂRI şi REPARTIZĂRI 

Sume rămase 
nerepartizate din 
anii anteriori 

TOTAL: 0, din care: 
                         - ................. lei din anul ............................... 
                         - ................. lei din anul ............................... 

Sume colectate în 
anul pentru care se 
face raportarea 

TOTAL: 483.158 lei, din care: 
                                      -   27.841 lei din anul 2005 
                                      -   80.277 lei din anul 2006 
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(TOTAL)                                       - 375.040 lei din anul 2007 
TOTAL, din care:                 410.684 lei 
Membrilor români TOTAL    410.684 lei 

Sume repartizate 
membrilor 
în anul pentru care 
se face raportarea 

Organismelor din 
străinătate 

TOTAL 

TOTAL, din care:                319.079 lei 
Membrilor români TOTAL    319.079 lei  

Sume plătite 
membrilor în anul 
pentru care se face 
raportarea[24]  

Organismelor din 
străinătate 

TOTAL            0 lei 

Sume rămase 
nerepartizate 
în anul pentru care 
se face raportarea 
(TOTAL) 

0 

Dobânzi (TOTAL) 
şi destinaţia 
acestora 

3870 lei destinata activitatii curente 

 
Sumele au fost încasate/repartizate după cum urmează: 
 
REPRODUCERE 

Sume nerepartizate din anii 
anteriori 

TOTAL:  0 ,    din care: 
- ................. lei din anul ............................... 
- ................. lei din anul ............................... 
TOTAL, din care: 0 
Utilizatori instituţii publice  

Sume colectate în anul 
pentru care se face 
raportarea Utilizatori persoane juridice de drept privat  

Reproduce
re 

Sume repartizate membrilor TOTAL, din care: 0 
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Membrilor români  în anul pentru care se face 
raportarea Organismelor din străinătate  

TOTAL, din care:  
Membrilor români  

Sume plătite membrilor în 
anul pentru care se face 
raportarea[25] Organismelor din străinătate  
Data la care s-au făcut 
repartizările 

 

Numărul membrilor cărora le-
au fost repartizate sumele 
colectate 

 

Reguli de repartiţie [26]  
Organul de conducere care a 
aprobat criteriile de repartiţie 

 

Număr utilizatori identificaţi TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face 
raportarea. 

Număr utilizatori – plătitori  
Număr utilizatori care au 
transmis documente în baza 
cărora se face repartiţia 

 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

 

Numar sesizări pentru neplată, stadiul 
sesizărilor 

 Situatia litigiilor cu utilizatorii 

Numar sesizări pentru nefurnizarea de 
informaţii, stadiul 
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Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, 
obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în 
justiţie 

 

 
DISTRIBUIRE: 
 

Sume nerepartizate din anii 
anteriori 

TOTAL: 0, din care: 
- ................. lei din anul ............................... 
- ................. lei din anul ............................... 
TOTAL, din care:  
Utilizatori instituţii publice  

Sume colectate în anul pentru 
care se face raportarea 

Utilizatori persoane juridice de 
drept privat 

 

TOTAL, din care:  
Membrilor români  

Sume repartizate membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea Organismelor din străinătate  

TOTAL, din care:  
Membrilor români  

Sume plătite membrilor în 
anul pentru care se face 
raportarea[27] Organismelor din străinătate  
Data la care s-au făcut 
repartizările 

 

Numărul membrilor cărora le-
au fost repartizate sumele 
colectate 

 

Reguli de repartiţie [28]  

Distribuire 

Organul de conducere care a 
aprobat criteriile de repartiţie 
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Număr utilizatori identificaţi TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face 
raportarea. 

Număr utilizatori – plătitori  
Număr utilizatori care au 
transmis documente în baza 
cărora se face repartiţia 

 

Persoana/ele responsabilă de 
colectare 

 

Persoana/ele responsabilă de 
repartiţie 

 

Numar sesizări pentru neplată, 
stadiul sesizărilor 

 

Numar sesizări pentru 
nefurnizarea de informaţii, 
stadiul 

 

Situatia litigiilor cu utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în 
instanţă, obiectul acţiunilor, 
stadiul acţiunilor în justiţie 

 

 
COMUNICARE PUBLICĂ: 
 

Sume nerepartizate din anii 
anteriori 

TOTAL:  0, din care: 
- ................. lei din anul ............................... 
- ................. lei din anul ............................... 
TOTAL, din care:  
Utilizatori instituţii publice  

Sume colectate în anul pentru 
care se face raportarea 

Utilizatori persoane juridice de drept privat  
TOTAL, din care:  

Teatre 

Sume repartizate membrilor în 
anul pentru care se face Membrilor români  
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raportarea Organismelor din străinătate  
TOTAL, din care:  
Membrilor români  

Sume plătite membrilor în anul 
pentru care se face 
raportarea[29] Organismelor din străinătate  
Data la care s-au făcut 
repartizările 

 

Numărul membrilor cărora le-au 
fost repartizate sumele colectate 

 

Reguli de repartiţie [30]  
Organul de conducere care a 
aprobat criteriile de repartiţie 

 

Număr utilizatori identificaţi TOTAL 0, din care ............., în anul pentru care se face raportarea. 
Număr tilizatori – plătitori  
Persoana/ele responsabilă de 
colectare 

 

Persoana/ele responsabilă de 
repartiţie 

 

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor  
Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, 
stadiul 

 
Situatia litigiilor cu utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie 

 

 
Sume nerepartizate din anii 
anteriori 

TOTAL:0, din care: 
- ................. lei din anul ............................... 
- ................. lei din anul ............................... 
TOTAL, din care:  

Cinematografe 

Sume colectate în anul 
pentru care se face Utilizatori instituţii publice  
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raportarea Utilizatori persoane juridice de drept privat  
TOTAL, din care:  
Membrilor români  

Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 
care se face raportarea Organismelor din străinătate  

TOTAL, din care:  
Membrilor români  

Sume plătite membrilor în 
anul pentru care se face 
raportarea[31] Organismelor din străinătate  
Data la care s-au făcut 
repartizările 

 

Numărul membrilor cărora 
le-au fost repartizate 
sumele colectate 

 

Reguli de repartiţie [32]  
Organul de conducere care 
a aprobat criteriile de 
repartiţie 

 

Număr utilizatori identificaţi TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face 
raportarea. 

Număr utilizatori – plătitori  
Număr utilizatori care au 
transmis documente în 
baza cărora se face 
repartiţia 

 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

 

Situatia litigiilor cu Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor  
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Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, 
stadiul 

 utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie 

 

Sume nerepartizate din anii 
anteriori 

TOTAL: .................................., din care: 
- ................. lei din anul ............................... 
- ................. lei din anul ............................... 
TOTAL, din care: 348.133 lei 
Utilizatori instituţii publice  

Sume colectate în anul 
pentru care se face 
raportarea Utilizatori persoane juridice de drept privat 348.133 lei 

TOTAL, din care: 299.899 lei 
Membrilor români 299.899 lei 

Sume repartizate membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea Organismelor din străinătate  

TOTAL, din care: 208.294 lei 
Membrilor români 208.294 lei 

Sume plătite membrilor în 
anul pentru care se face 
raportarea[34] Organismelor din străinătate  
Data la care s-au făcut 
repartizările 

15.05.2008 si 25.09.2008 

Numărul membrilor cărora 
le-au fost repartizate sumele 
colectate 

14 

Reguli de repartiţie [35] numar holograme ridicate 
Organul de conducere care 
a aprobat criteriile de 
repartiţie 

Consiliul Director 

Număr utilizatori identificaţi TOTAL 0, din care ............., în anul pentru care se face raportarea. 

Ambiental[33] 

Număr  
utilizatori – plătitori 
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Număr utilizatori care au 
transmis documente în baza 
cărora se face repartiţia 

 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

Chelariu Sorinel 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

Ijac Daniel 

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor  
Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, 
stadiul 

 
Situatia litigiilor cu utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie 

 

 
Sume nerepartizate din anii 
anteriori 

TOTAL: .................................., din care: 
- ................. lei din anul ............................... 
- ................. lei din anul ............................... 
TOTAL, din care:  
Utilizatori instituţii publice  

Sume colectate în anul 
pentru care se face 
raportarea Utilizatori persoane juridice de drept privat  

TOTAL, din care:  
Membrilor români  

Sume repartizate membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea Organismelor din străinătate  

TOTAL, din care:  
Membrilor români  

Sume plătite membrilor în 
anul pentru care se face 
raportarea[36] Organismelor din străinătate  

Lucrativ 

Data la care s-au făcut 
repartizările 
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Numărul membrilor cărora 
le-au fost repartizate sumele 
colectate 

 

Reguli de repartiţie [37]  
Organul de conducere care 
a aprobat criteriile de 
repartiţie 

 

Număr utilizatori identificaţi TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face 
raportarea. 

Număr utilizatori – plătitori  
Număr utilizatori care au 
transmis documente în baza 
cărora se face repartiţia 

 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

 

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor  
Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, 
stadiul 

 
Situatia litigiilor cu utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie 

 

RADIODIFUZARE: 
Sume nerepartizate din anii 
anteriori 

TOTAL: 0, din care: 
- ................. lei din anul ............................... 
- ................. lei din anul ............................... 
TOTAL, din care: 20.692 lei 

Organisme de 
radiodifuziune 

Sume colectate în anul 
pentru care se face Utilizatori instituţii publice  
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raportarea Utilizatori persoane juridice de drept privat 20.692 lei 
TOTAL, din care: 17.565 lei 
Membrilor români 17.565 lei 

Sume repartizate membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea Organismelor din străinătate  

TOTAL, din care: 17.565 lei 
Membrilor români 17.565 lei 

Sume plătite membrilor în 
anul pentru care se face 
raportarea[38] Organismelor din străinătate  
Data la care s-au făcut 
repartizările 

15.05.2008 si 25.09.2008 

Numărul membrilor cărora 
le-au fost repartizate sumele 
colectate 

14 

Reguli de repartiţie [39] play-list-uri 
Organul de conducere care 
a aprobat criteriile de 
repartiţie 

Consiliul Director 

Număr utilizatori identificaţi TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face 
raportarea. 

Număr utilizatori – plătitori  
Număr utilizatori care au 
transmis play-list-uri 

 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

Chelariu Sorinel 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

Ijac Daniel 

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor  Situatia litigiilor cu utilizatorii 
Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, 
stadiul 
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Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie 

 

 
Sume nerepartizate din anii 
anteriori 

TOTAL: .................................., din care: 
- ................. lei din anul ............................... 
- ................. lei din anul ............................... 
TOTAL, din care: 56.058 lei 
Utilizatori instituţii publice  

Sume colectate în anul 
pentru care se face 
raportarea Utilizatori persoane juridice de drept privat 56.058 lei 

TOTAL, din care: 47.649 lei 
Membrilor români 47.649 lei 

Sume repartizate membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea Organismelor din străinătate  

TOTAL, din care: 47.649 lei 
Membrilor români 47.649 lei 

Sume plătite membrilor în 
anul pentru care se face 
raportarea[40] Organismelor din străinătate  
Data la care s-au făcut 
repartizările 

15.05.2008 si 25.09.2008 

Numărul membrilor cărora 
le-au fost repartizate sumele 
colectate 

14 

Reguli de repartiţie [41] play-list-uri 
Organul de conducere care 
a aprobat criteriile de 
repartiţie 

Consiliul Director 

Număr utilizatori identificaţi TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face 
raportarea. 

Organisme de 
televiziune 

Număr utilizatori – plătitori  
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Număr utilizatori care au 
transmis play-list-uri 

 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

Chelariu Sorinel 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

Ijac Daniel 

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor  
Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, 
stadiul 

 
Situatia litigiilor cu utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie 

 

 
 
RETRANSMITERE PRIN CABLU: 

Sume nerepartizate din anii 
anteriori 

TOTAL: .................................., din care: 
- ................. lei din anul ............................... 
- ................. lei din anul ............................... 
TOTAL, din care: 1.734 lei 
Utilizatori instituţii publice  

Sume colectate în  
anul pentru care se face 
raportarea Utilizatori persoane juridice de drept privat 1.734 lei 

TOTAL, din care: 625 lei 
Membrilor români 625 lei 

Sume repartizate membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea Organismelor din străinătate  

TOTAL, din care: 625 lei 
Membrilor români 625 lei 

Sume plătite membrilor în 
anul pentru care se face 
raportarea[42] Organismelor din străinătate  

Retransmitere 
prin cablu 

Data la care s-au făcut 
repartizările 

15.05.2008 si 25.09.2008 
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Numărul membrilor cărora 
le-au fost repartizate sumele 
colectate 

14 

Reguli de repartiţie [43] numar holograme ridicate 
Organul de conducere care 
a aprobat criteriile de 
repartiţie 

Consiliul Director 

Număr utilizatori identificaţi TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face 
raportarea. 

Număr utilizatori – plătitori  
Număr utilizatori care au 
transmis documente în baza 
cărora se face repartiţia 

 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

Chelariu Sorinel 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

Ijac Daniel 

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor  
Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, 
stadiul 

 
Situatia litigiilor cu utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie 

 

 
 
 
COPIE PRIVATĂ: 

Copie 
privată[44] 

Sume nerepartizate din anii 
anteriori 

TOTAL: .................................., din care: 
- ................. lei din anul ............................... 
- ................. lei din anul ............................... 
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TOTAL, din care: 45.841 lei 
Utilizatori instituţii publice  

Sume colectate în anul 
pentru care se face 
raportarea Utilizatori persoane juridice de drept privat 45.841 lei 

TOTAL, din care: 38.965 lei 
Membrilor români 38.965 lei 

Sume repartizate membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea Organismelor din străinătate  

TOTAL, din care: 38.965 lei 
Membrilor români 38.965 lei 

Sume plătite membrilor în 
anul pentru care se face 
raportarea[45] Organismelor din străinătate  
Data la care s-au făcut 
repartizările 

15.05.2008 si 25.09.2008 

Numărul membrilor cărora 
le-au fost repartizate sumele 
colectate 

14 

Reguli de repartiţie [46] numar holograme ridicate 
Organul de conducere care 
a aprobat criteriile de 
repartiţie 

Consiliul Director 

Număr utilizatori identificaţi TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face 
raportarea. 

Număr utilizatori – plătitori  
Număr utilizatori care au 
transmis documente în baza 
cărora se face repartiţia 

 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

Chelariu Sorinel 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

Ijac Daniel 
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Numar sesizări pentru neplată, stadiul 
sesizărilor 

 

Numar sesizări pentru nefurnizarea de 
informaţii, stadiul 

 

Situatia litigiilor cu utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie 

 

DREPTUL DE SUITĂ: 
Sume nerepartizate din anii 
anteriori 

TOTAL: .................................., din care: 
- ................. lei din anul ............................... 
- ................. lei din anul ............................... 
TOTAL, din care:  
Utilizatori instituţii publice  

Sume colectate în anul 
pentru care se face 
raportarea Utilizatori persoane juridice de drept privat  

TOTAL, din care:  
Membrilor români  

Sume repartizate membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea Organismelor din străinătate  

TOTAL, din care:  
Membrilor români  

Sume plătite membrilor în 
anul pentru care se face 
raportarea[47] Organismelor din străinătate  
Data la care s-au făcut 
repartizările 

 

Numărul membrilor cărora 
le-au fost repartizate sumele 
colectate 

 

Reguli de repartiţie   

Dreptul de 
suită 

Organul de conducere care 
a aprobat criteriile de 
repartiţie 
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Număr utilizatori identificaţi TOTAL ..............., din care ............, în anul pentru care se face raportarea. 
Număr utilizatori – plătitori  
Număr utilizatori care au 
transmis documente în baza 
cărora se face repartiţia 

 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

 

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor  
Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, 
stadiul 

 
Situatia litigiilor cu utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie 

 

 
ALTELE: 

Sume nerepartizate din anii 
anteriori 

TOTAL: .................................., din care: 
- ................. lei din anul ............................... 
- ................. lei din anul ............................... 
TOTAL, din care: 10.700 lei 
Utilizatori instituţii publice  

Sume colectate în anul 
pentru care se face 
raportarea Utilizatori persoane juridice de drept privat 10.700 lei 

TOTAL, din care: 5.981 lei 
Membrilor români 5.981 lei 

Sume repartizate membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea Organismelor din străinătate  

TOTAL, din care: 5.981 lei 
Membrilor români 5.981 lei 

Altele 
(se vor 
preciza) 
Dobanda 

Sume plătite membrilor în 
anul pentru care se face 
raportarea[48] Organismelor din străinătate  
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Data la care s-au făcut 
repartizările 

15.05.2008 si 25.09.2008 

Numărul membrilor cărora 
le-au fost repartizate sumele 
colectate 

14 

Reguli de repartiţie [49] numar holograme ridicate 
Organul de conducere care 
a aprobat criteriile de 
repartiţie 

Consiliul Director 

Număr utilizatori identificaţi TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face 
raportarea. 

Număr utilizatori – plătitori  
Număr utilizatori care au 
transmis documente în baza 
cărora se face repartiţia 

 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

Chelariu Sorinel 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

Ijac Daniel 

Numar sesizări pentru neplată, stadiul sesizărilor  
Numar sesizări pentru nefurnizarea de informaţii, 
stadiul 

 
Situatia litigiilor cu utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul acţiunilor în justiţie 

 

 
ACTIVITATEA DE COLECTOR UNIC: 

Domeniul 
(sursa de colectare) 

Sume nerepartizate din anii 
anteriori 

TOTAL: ..0,  din care: 
- ................. lei din anul ............................... 
- ................. lei din anul ............................... 
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TOTAL, din care:  

Utilizatori instituţii publice  

Sume colectate în  
anul pentru care se face 
raportarea 

Utilizatori persoane juridice de drept privat  

Sume repartizate 
organismelor beneficiare 

TOTAL, din care:[50] 

Sume plătite organismelor 
beneficare în anul pentru 
care se face raportarea[51] 

TOTAL, din care:[52] 

Data la care s-au făcut 
repartizările 

 

Număr utilizatori identificaţi TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face 
raportarea. 

Număr utilizatori – plătitori  
Număr utilizatori care au 
transmis documente în baza 
cărora se face repartiţia 

 

Persoana/ele responsabilă 
de colectare 

 

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie 

 

Numar sesizări pentru neplată, stadiul 
sesizărilor 

 

Numar sesizări pentru nefurnizarea de 
informaţii, stadiul 

 

Situatia litigiilor cu utilizatorii 

Număr utilizatori acţionaţi în instanţă, 
obiectul acţiunilor, stadiul acţiunilor în 
justiţie 
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Reţineri din sumele olectate Total  
 Dobânzi Total  

2. REGIMUL SUMELOR NEREPARTIZATE ŞI NEREVENDICATE 

Total sume   
Modalitatea concreta de administrare Conf.Dispozitiilor statutare 

-aprobata in AG  

Regimul sumelor nerepartizate 

Modalitatea concreta de administrare a veniturilor rezultate in 
plasamentele sumelor nerepartizate[53] 

 
 

Total sume    
Modalitatea concreta de administrare Conf.Dispozitiilor statutare 

-aprobata in AG 
 

 

Regimul sumelor nerevendicate 

Modalitatea concreta de administrare a veniturilor rezultate 
din plasamentele sumelor nerevendicate[54] 

 
  

3. SITUATIA LITIGIILOR CU UTILIZATORII 

Număr total notificări  
Număr total acţiuni în instanţă  

IV. ACORDARE DE LICENŢE 

Autorizaţii de licenţă neexclusivă 
acordate în baza metodologiilor 
încheiate 

TOTAL.16 din care 16 in anul pentru care se face raportarea. 

Modalitatea de elaborare  
Stadiul negocierilor cu utilizatorii  
Stadiul arbitrajelor   

Elaborarea de metodologii şi 
stadiul negocierilor cu utilizatorii 

Perspectivele negocierilor cu tilizatorii  
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Contracte generale încheiate cu 
organizatorii de spectacole 
utilizatorii care desfăşoară 
activităţi de comunicare publică, 
organismele de radiodifuziune, 
televiziune şi retransmitere prin 
cablu 

 Număr contracte încheiate 0 

 
 V. PAGINĂ DE INTERNET 

Statut Da 
Lista membrilor organelor de conducere centrale si locale, componenta comisiilor interne si lista responsabililor 
locali 

Da 

Situaţia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori, sumele 
reţinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari 

Da 

Darea de seama anuala Da 
Informaţiile privind adunarea generala Da 
Alte date necesare informării membrilor Legislatie 

 
VI. ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DECÂT CELE DE COLECTARE ŞI REPARTIŢIE 

 
Nr. Crt. Descrierea activităţii 

1 Antipiraterie: 755 sesizari primite, 495 raspunsuri, 228 dosare penale in care ADPFR s-a 
constituit parte civila 

 
 
 

PRESEDINTE A.D.P.F.R. 
 CHELARIU SORINEL 

 


