Anexa 1 la
Decizia nr. 32/22.01.2020
conform art.156 din Legea nr. 8/1996

Nr. inreg. UPVR 47/05.02.2020

DRAFT INAINTE DE APROBAREA AGA
Uniunea Producatorilor de Videograme din Romania
Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 6E, Pipera Business Tower, Bucuresti, etajul 11, Sector 2, Cod Poştal 020337

ADRESA
DATE DE CONTACT

Tel: 021 222 20 45/6/7/8
Fax: 021 222 20 43

ADRESĂ DE E-MAIL
SITE

office@upvr.ro
www.upvr.ro

COD FISCAL

27807364

CAPITOLUL I. Informaţii privind refuzurile de acordare a licenţelor (art. 156 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 8/1996

Numele
utilizatorului

Drepturile pentru care a
fost refuzată acordarea
licenței neexclusive

Motivarea pe
scurt pentru
neacordarea
licenței

-

-

-

Cazuri în care licența a fost
acordată ulterior primei
solicitări

Perioada de timp înregistrată de la depunerea cererii
pentru obținerea licenței și acordarea acesteia (pentru
utilizatorii refuzați inițial și acceptați după cereri
ulterioare)
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CAPITOLUL II. Informaţii privind valoarea totală a sumelor plătite directorului general, membrilor
consiliului director, precum şi ale membrilor comisiilor interne, precum şi alte beneficii acordate acestora
(art. 156 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 8/1996
Sume plătite în cursul anului pentru care se face raportarea
Denumire funcție

Salarii – NET
(BRUT)

Plăți
compensatorii

Beneficii de
natura pecuniară

Remunerații
încasate în
calitate de titular
de drepturi

Director general
Administrator/Director
general
Director general
adjunct
Manager general

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Remunerații
încasate în
calitate de
membru al
comisiilor
interne
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Director executiv

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Vicepreședinte

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
conf.declaratie
inreg. in reg.
03/05.02.2020
Media Pro Music
n.a.

n.a.

Președinte

n.a.
conf.declaratie
inreg. in reg.
03/05.02.2020
Media Pro Music
n.a.
c onf.declaratie
inreg. in reg.
Cat Music01/05.02.2020,
Media Services
Intern02/05.02.2020

onf.declaratie
inreg. in reg.
Cat Music01/05.02.2020,
Media Services
Intern02/05.02.2020

Membrii CD

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
conf.declaratie
inreg. in reg
03/05.02.2020
Media Pro Music
n.a.
conf.declaratie
inreg. in reg.
Cat Music01/05.02.2020,
Media Services
Intern02/05.02.2020
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Remunerații
încasate în
calitate de
membru al CD

Alte beneficii

n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
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Comisii

Comisia de etică și
disciplină
Comisia de cenzori
Comisia de validare (a
membrilor și
repartițiilor)
Comisia de
supraveghere și
monitorizare
Comisia specială
privind accesul la
informații
Comisia de negociere
Comisia de specialitate
Comisia permanentă
de opere și programe
Comisia profesională
Comisia socialculturală
Comisia de tarife

Salarii – NET
(BRUT)

n.a.

Roton
Roton
Roton
04/05.02.2020
04/05.02.2020
04/05.02.2020
Universal Music
Universal Music
Universal Music
Romania
Romania
Romania
05/05.02.2020
05/05.02.2020
05/05.02.2020
Sume plătite în cursul anului pentru care se face raportarea
Remunerații
încasate în
Plăți compensatorii
Beneficii de natura pecuniară
calitate de
titular de
drepturi

Alte beneficii

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1,429
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Comisia pentru
supraveghere (a
sumelor colectate)

Organ cu funcţie de
supraveghere

Comisia socialculturală
Comisia de lectură și
creație
Comisia de repartiție
Biroul executiv
Comisia de clasificare
a operelor
Comisia profesională

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

conf. declaratie
inreg. Andra
Records
06/05.02.2020
Big Man Impex
SRL
7/05.02.2020
Quantum Music
Records
08/05.02.2020

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
Altele
n.a. – nu se aplica in cazul UPVR

conform Registru Special Declaratii Individuale
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CAPITOLUL III. Informații privind remunerațiile colectate, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de
utilizări (art. 156 alin. (2) lit. f)

Total sume colectate în anul pentru care se face raportarea
Perioada

Ian

Feb

Mar

Apr

87,355

89,390

89,663

88,099

117,526

60,789

65,954

59,472

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Total
general

Reproducere
Retransmitere cablu
Copie privată

73,224

193,630

97,867

104,011

106,798

103,753

104,502

408,853

1,473,921

70,149

55,273

57,489

62,669

72,797

77,151

454,177

1,226,669

Radiodifuzare radio
Radiodifuzare TV
Suită
Licențe multiteritoriale
pentru drepturile
online asupra operelor
muzicale
Remuneraţie
suplimentară anuală
Comunicare publică
ambiental
Concerte şi spectacole
Prestaţii audiovizuale
Cinematografe
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Internet

Comunicare
publică
Reproducere

Tonuri
apel

Comunicare
publică
Reproducere

Alte drepturi gestionate
Suma totală

204,882

150,179

155,617

147,572

73,224

263,779

153,140

161,499

169,467

176,550

181,652

863,030

2,700,590

Se vor menționa fără TVA;
1. Nu se includ penalități;
2. Nu se includ sumele repartizate către alte ogc-uri (in cazul colectorilor unici /comuni)

DREPT GESTIONAT

PENALITĂȚI
ÎNCASATE ÎN ANUL
PENTRU CARE SE
FACE RAPORTAREA

TRANZACȚII*
Număr

Valoarea

Reproducere
Retransmitere cablu
Copie privată

17,658
47

Radiodifuzare radio
Radiodifuzare tv
Suită
Licențe multiteritoriale
pentru drepturile online
asupra operelor muzicale
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SUME RECUPERATE DIN LITIGII
Remunerații

Penalități

Utilizări
neautorizate

Daune
morale

Alte
sume
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Remuneraţie suplimentară
anuală
Comunicare publică
ambiental
Concerte şi spectacole
Prestaţii audiovizuale
Cinematografe
Comunicare
publică
Internet
Reproducere
Comunicare
publică
Tonuri apel
Reproducere
Alte drepturi gestionate
Suma totală

17,705

* Date cu privire la tranzacţiile încheiate cu utilizatorii, dacă este cazul
Drept gestionat

Sumă

OGC beneficiare

Cont distinct

Drept gestionat

Sumă

OGC colector

Mod evidenţiere

Sume colectate în calitate de
colector unic /comun/ în anul
pentru care se face raportarea*

Sume colectate prin intermediul
altui ogc din românia ce provin
din anul pentru care se face
raportarea

Retransmitere cablu

1,314,808

UPFAR-ARGOA

cont 462

Copie privată

1,052,991

UPFR

cont 462
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Denumire OGC

Drept gestionat

Perioada

Sumă

Denumire OGC

Drept gestionat

Perioada

Sumă

Titular de drepturi

Drept gestionat

Sumă

Mod evidenţiere

Sume colectate prin intermediul
organismelor similare din
străinătate
Sume colectate pentru
organismele similare din
străinătate

Sume colectate în baza
mandatului special în anul
pentru care se face raportarea

Drept gestionat

Sume colectate în calitate de
colector unic/comun/structură de
colectare ce provin din anii
anteriori

Sumă

OGC beneficiar

Perioada

Dobândă

Penalităţi

Cont
distinct

Retransmitere cablu

86,552

UPFAR-ARGOA

10.2015 12.2018

462

Retransmitere cablu

90,220

UPFAR-ARGOA

12.2018

462

Copie privată

56,198

UPFAR-ARGOA

10.2015 12.2018

462

12.2018

462

Copie privată

Drept gestionat

117,526 UPFR

Sumă

OGC colector

Sume colectate prin intermediul
altui ogc din românia ce provin
din anii anteriori
* Se menționează suma totală colectată
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Mod
evidenţiere
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CAPITOLUL IV. Informaţii financiare privind comisionul (art. 156 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996
COMISION REŢINUT AUTORILOR SAU TITULARILOR DE DREPTURI PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR OCAZIONATE DE COLECTAREA, REPARTIZAREA ŞI PLATA
REMUNERAŢIILOR

Categorii de drepturi

Procent

Valoare

Total sumă colectată

Costuri reale*

Reproducere
Retransmitere cablu

9%

Copie privată

15%

97,445

1,082,725

50,055

103,082

772,524

17,891

Radiodifuzare radio
Radiodifuzare tv
Suită
Licențe multiteritoriale pentru
drepturile online asupra operelor
muzicale
Comunicare publică ambiental
Concerte şi spectacole
Prestaţii audiovizuale
Cinematografe
Comunicare
publică
Internet
Reproducere
Remuneraţie suplimentară anuală
Comunicare
publică
Tonuri apel
Reproducere
Alte drepturi gestionate
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Costuri indirecte
Tip cost
Chirii
Salarii
Transport
Asistenţă juridică
Altele

Justificare**
Buget aprobat conform Hotararea AGE
nr.206/27.03.2019
Buget aprobat conform Hotararea AGE
nr.206/27.03.2019
Buget aprobat conform Hotararea AGE
nr.206/27.03.2019
Buget aprobat conform Hotararea AGE
nr.206/27.03.2019
Buget aprobat conform Hotararea AGE
nr.206/27.03.2019

Valoare

Total
57,185

57,185

125,125

125,125

-

-

7,200

7,200

71,436

71,436

Venituri provenite din operaţiuni bancare asupra comisionului
Tip operaţiune

Instituţie bancară

Durată

Total

Investire
Plasamente
Depozite bancare

* Costuri specifice pe drept gestionat, acolo unde este cazul (studii, negocieri metodologii, instruiri, etc.), nu include costurile indirecte;
**Explicație privind metoda de alocare asumelor (hotărâri AGA, decizii CONSLIUL DIRECTOR, contracte, etc.), se menționează tip document, nr. și data
acestuia acolo unde este cazul.
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CAPITOLUL V. Secţiunea V.1. - Informaţii financiare privind sumele repartizate (art. 156 alin (2) lit. h) din Legea nr.
8/1996

Drepturi Gestionate

Suma

Comision reţinut
(valoric)

Comision reţinut
(procent)

Data repartiţiei

Nr. membri

Reproducere
Retransmitere cablu
Retransmitere cablu
Retransmitere cablu
Sume repartizate
propriilor membri
(persoane fizice şi
juridice) ce provin din
anul pentru care se
face raportarea

Copie privată
Copie privată
Copie privată

23,055

9.00%

19/07/2019

23

23,432

9.00%

25/10/2019

23

44,554

9.00%

18/12/2019

23

*

18/07/2019

23

*

24/10/2019

23

*

17/12/2019

23

256,170
260,357
495,043
220,056
176,862
290,296

Radiodifuzare radio
Radiodifuzare TV
Suită
Licențe multiteritoriale pentru
drepturile online asupra
operelor muzicale
Comunicare publică ambiental
Concerte şi spectacole
Prestaţii audiovizuale
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Cinematografe
Internet

Comunicare
publică
Reproducere

Tonuri apel

Comunicare
publică

Reproducere
Remuneraţie suplimentară
anuală
Alte drepturi gestionate
Total general
Drepturi Gestionate
Sume repartizate
propriilor membri, în
anul pentru care se
face raportarea, ce
provin din anii
anteriori (2018)

Retransmitere cablu
Copie privată
Retransmitere cablu
Copie privată

Sume repartizate
nemembrilor ce
provin din anul
pentru care se face
raportarea
Sume repartizate
nemembrilor, în anul
pentru care se face

91,041

1,698,784
Suma

Comision reţinut
(valoric)
23,654

258,204
277,903

Comision reţinut
(procent)

Data repartiţiei

Nr. membri

9%

26/03/2019

24

29/03/2019

24

11/06/2019

24

11/06/2019

24

*

29,113
26,946

Drepturi Gestionate

Suma

Comision reţinut
(valoric)

Comision reţinut
(procent)

Data repartiţiei

Nr.
nemembri

Drepturi Gestionate

Suma

Comision reţinut
(valoric)

Comision reţinut
(procent)

Data repartiţiei

Nr.
nemembri

… lei din anul ..
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raportarea, ce provin
din anii anteriori
Sume repartizate
organismelor de
gestiune colectivă din
România

Drepturi Gestionate

Suma

Comision reţinut
(valoric)

Comision reţinut
(procent)

Data repartiţiei

Denumire
organism de
gestiune

Sume repartizate
organismelor similare
din străinătate

Drepturi Gestionate

Suma

Comision reţinut
(valoric)

Comision reţinut
(procent)

Data repartiţiei

Denumire
organism de
gestiune

Sume repartizate
entităţilor de gestiune
independente

Drepturi Gestionate

Suma

Comision reţinut
(valoric)

Comision reţinut
(procent)

Data repartiţiei

Denumire
entitate

Sume repartizate în
temeiul art. 28 din
Legea nr. 8/1996

Sume repartizate
moştenitorilor membri

Moştenire vacantă*

Comision reţinut
(valoric)

Comision reţinut
(procent)

Data
repartiţiei

Sume repartizate
moştenitori
nemembri

*Sume repartizate pentru titulari de drepturi decedați ai căror moștenitori nu sunt cunoscuți
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CAPITOLUL V. Secţiunea V.2. - Informaţii privind criteriile de repartiţie (art. 156 alin (2) lit. h) din Legea nr. 8/1996

Drepturi Gestionate

Reguli de repartiţie*

Număr
utilizatori
care au
transmis
documente
în baza
cărora se
efectuează
repartiţia

Număr
documente
transmise de
utilizatori în
vederea
efectuării
repartiţiei**

Număr
documente
transmise de
utilizatori în
baza cărora a
fost efectuată
repartiţia***

Director
Financiar

6

114

96

Director
Financiar

6

114

96

Organul de
conducere
care a
aprobat
efectuarea
repartiţiei

Număr
Număr
utilizatori utilizatori
identificaţi - plătitori

Reproducere

Retransmitere cablu

Copie privată

Conf. pct. 21.5 lit. b)
din Statutul UPVR
detaliat la pct. 4.3.4 si
pct. 5.2 din Modul de
aplicare a criteriilor de
repartitie ce vor sta la
baza softului de
repartitie aprobate prin
pct. 14 din Hotararea
AGA nr. 206 din
27.03.2019
Conf. pct. 21.5 lit. a)
din Statutul UPVR
detaliat la pct.4.3.4 si
pct. 5.1 din Modul de
aplicare a criteriilor de
repartitie ce vor sta la
baza softului de
repartitie aprobate prin
pct. 14 din Hotararea
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Număr
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pentru
neplată și
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informații
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AGA nr.206 din
27.03.2019
Radiodifuzare radio
Radiodifuzare TV
Suită
Licențe multiteritoriale
pentru drepturile online
asupra operelor muzicale
Comunicare publică
ambiental
Concerte şi spectacole
Prestaţii audiovizuale
Cinematografe
Internet

Comunicare
publică
Reproducere

Tonuri apel

Comunicare
publică

Reproducere
Remuneraţie
Suplimentară Anuală
Alte drepturi gestionate
* Se menționează articolul din statut și/sau hotărâre AGA
Ex.- în cazul comunicării publice ** se vor menționa numărul de documente primite direct de la utilizatori, dacă este cazul
*** numărul de documente în baza cărora a fost efectuată repartiția (ex. documente primite direct de la utilizatori/documente de la radiodifuzori)
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CAPITOLUL V. Secţiunea V.3. - Informaţii financiare privind sumele plătite (art. 156 alin (2) lit. h) din Legea nr. 8/1996
Drepturi Gestionate

Perioada plăţii

Suma

Data repartiţiei

Nr. membri

Reproducere

Sume plătite propriilor membri
(persoane fizice şi juridice) ce
provin din anul pentru care se
face raportarea

Retransmitere cablu

75,262

7.2019

19/07/2019

13

Retransmitere cablu

61,267

8.2019

19/07/2019

2

Retransmitere cablu

95,359

9.2019

19/07/2019

2

Retransmitere cablu

116,201

10.2019

25/10/2019

7

Retransmitere cablu

117,823

11.2019

25/10/2019

9

Retransmitere cablu

1,906

12.2019

25/10/2019

1

Copie privată

219,741

7.2019

18/07/2019

22

Copie privată

176,591

10.2019

24/10/2019

21

Copie privată

240,940

12.2019

17/12/2019

22

Radiodifuzare radio
Radiodifuzare TV
Suită
Licențe multiteritoriale pentru drepturile
online asupra operelor muzicale
Comunicare publică ambiental
Concerte şi spectacole
Prestaţii audiovizuale
Cinematografe
Internet
Tonuri apel

Comunicare publică
Reproducere
Comunicare publică
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Reproducere
Remuneraţie Suplimentară Anuală
Alte drepturi gestionate
Total general
Drepturi Gestionate
Retransmitere cablu
Sume plătite propriilor membri,
în anul pentru care se face
raportarea, ce provin din anii
anteriori*

Copie privată
Retransmitere cablu
Copie privată
Retransmitere cablu
Copie privată

1,105,090
Suma

Perioada plăţii

Data repartiţiei

Nr. membri

109 / an_2017

4.2019

2017

1

74933 / an_2018

3.2019 - 10.2019

2018

4

564927 / an_2018

1.2019 - 9.2019

2019

24

Sume plătite nemembrilor ce
provin din anul pentru care se
face raportarea**

Drepturi Gestionate

Suma

Perioada plăţii

Data repartiţiei

Nr.
nemembri

Sume plătite nemembrilor, în
anul pentru care se face
raportarea, ce provin din anii
anteriori

Drepturi Gestionate

Suma

Perioada plăţii

Data repartiţiei

Nr.
nemembri

nu e cazul

… lei din anul …

Sume plătite organismelor de
gestiune colectivă din România

Drepturi Gestionate

Suma

Perioada plăţii

Data repartiţiei

Denumire
organism de
gestiune

Suma

Perioada plăţii

Data repartiţiei

Denumire
organism de
gestiune

Suma

Perioada plăţii

Data repartiţiei

Denumire
entitate

nu e cazul

nu e cazul
Sume plătite organismelor
similare din străinătate

Drepturi Gestionate
nu e cazul

Sume plătite entităţilor de
gestiune independente

Drepturi Gestionate
nu e cazul
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Sume plătite
Sume plătite în temeiul art. 28
din Legea nr. 8/1996

Drepturi Gestionate

Sume plătite moştenitorilor
membri

nu e cazul

*
Nu se vor include sumele plătite membrilor moștenitori
** Nu se vor include sumele plătite nemembrilor moștenitori
*** Se vor menționa inclusiv sumele plătite statutului, respectiv unităților teritoriale
**** Moșteniri care au fost vacante la momentul repartiției iar ulterior au fost identificați moștenitori
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moştenitori nemembri
***

Sume plătite din
moșteniri vacante
****

Perioada
plăţii
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CAPITOLUL VI. Secţiunea VI.1 - Informații financiare privind suma totală colectată şi nerepartizată titularilor de drepturi
(art. 156 alin. (2) lit. i ) din Legea nr. 8/1996
Drepturi

Perioada colectare

Motiv

Mod evidențiere

408,853

Retransmitere cablu

decembrie 2019

termenul pentru repartitie
este de 9 luni

cont analitic 462

454,191

Copie privată

decembrie 2019

termenul pentru repartitie
este de 9 luni

cont analitic 462

Sume nerepartizate

Data
notificării

CAPITOLUL VI. Secţiunea VI.2 - Informații financiare privind suma totală repartizată și neplatită titularilor de drepturi
(art. 156 alin. (2) lit. i ) din Legea nr. 8/1996
Sume
repartizate şi
neplătite
453,324
49,943
172
13,087
23,903

Autor/Titular de
drepturi/Organisme
de gestiune colectivă*

Drepturi

Perioada
colectare

Perioada
repartiţie

titular de drepturi

Retransmitere
cablu

trim.3 - trim.4
2019

trim.3 trim.4 2019

titular de drepturi

Copie privată

trim.3 - trim.4
2019

trim.3 trim.4 2019

trim 1 2019

trim 1 2019

trim 1 2019

trim 1 2019

trim 1 2019

trim 1 2019

in curs de alocare
in curs de alocare
in curs de alocare

Retransmitere
cablu
Retransmitere
cablu
Copie privată
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Motiv neplată
facturi nesosite,
facturi achitate
in 1.2020
achitate in
1.2020
in curs de
alocare
in curs de
alocare
in curs de
alocare

Mod
evidențiere

Comision
reținut

cont analitic
462, 401
cont analitic
462
cont analitic
462
cont analitic
462
cont analitic
462

16
1,178

Alte
rețineri

Perioada
notificării

Anexa 1 la
Decizia nr. 32/22.01.2020
conform art.156 din Legea nr. 8/1996

309
260
23,725
258
25,725
868
33,043
622
34,492

in curs de alocare
in curs de alocare
in curs de alocare

Copie privată
Retransmitere
cablu
Retransmitere
cablu

trim 1 2019

trim 1 2019

trim 2 2019

trim 2 2019

trim 2 2019

trim 2 2019

in curs de alocare

Copie privată

trim 2 2019

trim 2 2019

in curs de alocare

Copie privată

trim 2 2019

trim 2 2019

Retransmitere
cablu
Retransmitere
cablu

trim.3 - trim.4
2019
trim.3 - trim.4
2019
trim.3 - trim.4
2019
trim.3 - trim.4
2019

trim.3 trim.4 2019
trim.3 trim.4 2019
trim.3 trim.4 2019
trim.3 trim.4 2019

in curs de alocare
in curs de alocare
in curs de alocare

Copie privată

in curs de alocare

Copie privată

in curs de
alocare
in curs de
alocare
in curs de
alocare
in curs de
alocare
in curs de
alocare
in curs de
alocare
in curs de
alocare
in curs de
alocare
in curs de
alocare

* Se menționează calitatea beneficiarului (Autor/Titular de drepturi/Organisme de gestiune colectivă/etc.)
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cont analitic
462
cont analitic
462
cont analitic
462
cont analitic
462
cont analitic
462
cont analitic
462
cont analitic
462
cont analitic
462
cont analitic
462

23
2,135

78
2,974
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CAPITOLUL VII. Informații financiare privind sumele ce nu pot fi repartizate, precum și modul utilizării acestora
(art. 156 alin. (2) lit. j ) din Legea nr. 8/1996
Suma ce nu poate fi
repartizată
Nu e cazul

Drepturi

Perioada
colectare

Demersuri pentru
repartizare

Motiv

Mod utilizare

Aprobarea utilizării
(doc/dată/organ)

CAPITOLUL VIII. Informaţii financiare privind sumele primite de la alte organisme de gestiune colectivă
conform contractelor de reciprocitate (art. 156 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 8/1996
Organism de
gestiune
colectivă
Nu e cazul

Drepturi

Perioada
colectare

Perioada
repartiţie

Data plăţii

Suma

Comision
reținut

Alte rețineri

Temei/raport juridic

CAPITOLUL IX. Informaţii financiare privind sumele colectate, repartizate și plătite altor organisme de gestiune, conform
contractelor de reciprocitate (art. 156 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 8/1996
Organism de
gestiune
Nu e cazul

Drepturi

Perioada
colectare

Perioada
repartiţie

Data plăţii

Suma
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Comision
reținut

Alte rețineri

Temei/raport juridic
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CAPITOLUL X. Informaţii privind adunarea generală
Şedinţe ale adunării generale
Convocare adunare generală
Reconvocare adunare generală
Modalitatea de convocare
Număr membri participanţi

Şedinţele adunării generale

Actele (hotărârile)
adunării generale
Modalitatea de vot în
cadrul adunării generale

In cursului anului 2019 a avut loc o Adunare Generala Ordinara a Membrilor UPVR din data de 27 martie 2019.
Data AGA 27/28.03.2019
Locul convocării: Hotel Caro, Centrul de Conferințe Caro, etaj 5, Sala Călinescu, situat în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, sector 2, Bucureşti:
Convocator AGA: 83/22.02.2019, conform Deciziei CD cu nr. de inreg. 80/21.02.2019
Nu a fost cazul.
Prin scrisori cu confirmare de primire a convocatorului cu nr. 83/22.02.2019, prin e-mail in data de 22.02.2019 si pe site-ul www.upvr.ro in data de
22.02.2019.
Pentru sedinta AGA din 27 martie 2019 au fost prezenti: 14 membri UPVR cu drept de vot.
Pentru sedinta A.G.A. din 27 martie 2019:
Convocare cu ordinea de zi, nr de inreg. 83/22.02.2019;
Proiect de hotarare/ expuneri de motive pentru subiectele de pe ordinea de zi si proiectele de hotarari propuse adoptarii cu nr de
inreg. : 84/22.02.2019;
Raportul anual de activitate al UPVR pe anul 2018, cu numarul 88/22.02.2019;
Aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2018, a bugetului rectificativ de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
Darea de seamă anuala pe anul 2018 (document de raportare către O.R.D.A.), cu numar de inregistrare 89/22.02.2019;
Raportul cenzorului asupra activitatii economico-financiare aferente anului 2018, cu numar de inregistrare 98/22.02.2019;
Alegerea componenței Consiliului Director pentru un mandat de 2 ani;
Alegerea componenței Consiliului de supraveghere pentru un mandat de 2 ani;
Prezentarea raportului „Comisiei permanente speciale privind accesul la informaţii” cu numar de inregistrare 25/22.01.2019;
Strategia şi obiectivele generale UPVR pentru 2019, cu numar de inregistrare 90/22.01.2019;
Aprobarea bugetului estimativ de venituri şi cheltuieli pe anul 2019;
Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2019;
Statutul UPVR;
Regulamentul de vot cu numar de inregistrare 73/19.02.2019;
Aprobarea taxei de inscriere ca membru in UPVR, aprobarea cotatiei de membru anuala sia a taxei anuale pentru calcularea
distincta a remuneratiilor aferente co-productiilor;
Apbrobarea normelor de aplicare a criteriilor de repartitie pentru 2019, cu numar de inregistrare 92/22.02.2019;
Diverse.
Procesul Verbal al Adunarii Generale Anuale nr. 205/27.03.2019 au fost adoptate in baza art. 9.4 din Statutul UPVR in vigoare. Hotararile Adunarii
Generale Anuale nr. 206/27.03.2019 au fost adoptate in baza art. 9.4 din Statutul UPVR, in vigoare la acea data.
Toate hotararile au fost aprobate de catre Adunarea Generala Anuala din 27 martie 2019, conform procesului verbal nr. 205/27.03.2019 si pct. 9.4
din Statutul UPVR in vigoare la data respectiva.
Pagina 22 din 28

Anexa 1 la
Decizia nr. 32/22.01.2020
conform art.156 din Legea nr. 8/1996

Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
bilanţului contabil
Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director

Modalitatea de îndeplinire a
atribuţiilor conform
prevederilor
art. 170 din Legea nr. 8/1996,
art. 21 din OG nr. 26/2000,
modificată şi completată,
şi prevederilor statutare

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

Modificarea actului constitutiv şi a statutului

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

Prezentarea strategiei si obiectivele generale ale uniunii pentru anul 2019 (nr.
inreg. 90/22.01.2019), conform Hotararilor AGA intocmite cu nr. de inreg.
206/27.03.2019 (fila cu nr. 4).
Prezentarea bugetului rectificativ si a bilantului contabil pentru anul 2018,
bugetul estimativ de venituri si cheltuieli, conform Hotararilor AGA intocmite cu
nr. de inreg. 206/27.03.2019 (filele cu nr. 2 si 4).
Consiliul Director a fost ales si votat in 2019 pentru un mandat de 2 ani, adica
pana in 2021 (Procesul Verbal cu nr de inregistrare 205/27.03.2019).
In baza art. 27 (2) din OG nr. 26/2000, a art. 9.2 (IV) si a art. 13.1 din Statutul
UPVR, valabil la data AGA din 29.03.2018, s-a ales cenzorul UPVR in persoana
doamnei Cristina Iorga, reprezentant al SC Lali Consult SRL, pentru un mandat
de 2 ani (adica pana la AGA din 2020), conform Hotararii AGA cu nr. de inreg.
189/29.03.2018 (filele cu nr. 3 si 4).
În cadrul Adunării Generale din data de 27.03.2019, au fost aduse modificari la
Statut aprobate de catre AGA in baza pct. 9.4 Statutul UPVR si acestea au fost
avizate prin avizul ORDA cu nr. inreg. RG/IES/1629/26.03.2019 si prin
incheierea pronuntata in data de 10.04.2019 de Judecatoria Sectorului 2,
Bucuresti.
Acesta a fost aprobat conform Hotararii AGA din data de 27.03.2019,
comisionul sa fie de maxim 15% copia privata video si 9% cablu video (fila 4
din Hotararea 206/27.03.2019).

Nu este cazul.

CAPITOLUL XI. Activitatea organelor de conducere şi control
XI.1. Consiliul director
Consiliul Director a fost ales de catre AGA la data de 27.03.2019, fiind format din urmatorii membri: Universal Music Romania, Media Services
Numirea membrilor,
International- licentiat Sony, Cat Music, Roton si Media Pro Music Entertainment.
componenţa şi
Mandatul Consiliului Director este pe un termen de 2 ani, in baza pct. 10.1 din Statut in vigoare la acea data, adica pana in AGA din martie 2021.
mandatul consiliului director

Şedinţe

Sedintele Consiliului Director au fost desfasurate in datele de 10.01.2019, 17.01.2019, 21.02.2019, 14.03.2019, 18.03.2019, 23.04.2019,
30.05.2019. 05.12.2019.
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Modalitatea
de convocare pentru
şedinţele consiliului director
Actele consiliului director
Modalitatea în care sunt
comunicate membrilor
Modalitatea de vot în cadrul
consiliului director
Modalitatea de îndeplinire a
atribuţiilor conform
art. 24 şi 26 din OG
nr.26/2000,
modificată şi completată,
şi prevederilor statutare
Regulament de funcţionare

Modalitatea de convocare prin posta electronica.

Procesele verbale cu numerele de inregistrare: nr.inreg. 9/10.01.2019, nr.inreg.22/17.01.2019, nr.inreg.331/30.05.2019 Deciziile:
nr.inreg.10/10.01.2019, nr.inreg.23/17.01.2019, nr.inreg.80/21.02.2019, nr.inreg.122/14.03.2019, nr.inreg.124/18.03.2019, nr.inreg.301/23.04.2019,
nr.inreg.330/30.05.2019, nr.inreg.331/30.05.2019, nr.inreg.792/05.12.2019.
Procesele verbale si deciziile Consiliului Director pot fi consultate oricand de catre membri, la sediul UPVR, in regim de confidentialitate.
Hotararile in cadrul Consiliului Director se iau cu majoritate simpla in baza art. 10.5 pct. II din Statutul UPVR.

Supravegherea gestiunii
organismului de gestiune colectivă

Asigurarea punerii în executare a
hotărârilor Adunării Generale

Consiliul Director a supravegheat activitatea de colectare (incasari/ prognozari) si repartitie, a verificat
respectarea criteriilor de repartitie decise de Adunarea Generala a membrilor.
A verificat permanent punerea in aplicare de catre Directorul Executiv si de catre angajatii uniunii a
deciziilor luate in cadrul sedintelor.
Toate obiectivele generale si strategia prezentata de Directorul executiv in cadrul Adunarii Generale si
aprobate de aceasta au fost respectate si duse la indeplinire de executivul UPVR cu supravegherea
Consiliului Director..

Nu este cazul.
Alte atribuţii prevăzute
în lege sau în statut
Membrii Consiliului Director au fost numiti in cadrul AGA din 27.03.2019, conform procesului verbal nr. 205.
Consiliul Director functioneaza conform Statutului UPVR (capitol 10).

XI.2. Comisia de cenzori
Numirea membrilor,
componenţa şi mandat

In baza art. 27 (2) din OG nr. 26/2000, a art. 9.2 (IV) si a art. 13.1 din Statutul UPVR, s-a ales cenzorul Uniunii in persoana in persoana doamnei
Cristina Iorga, reprezentant al SC Lali Consult SRL, pentru un mandat de 2 ani, conform Procesului Verbal AGA 188/29.03.2018 (fila cu nr. 4).

Raportul comisiei de cenzori

Raportul cenzorului asupra activitatii economico-financiare aferente anului 2018 cu numar de inregistrare 98/22.02.2019 a fost prezentat conform
punctului 4 din PV AGA UPVR cu nr. inreg205/ 27.03.2019.
Raportul cenzorului asupra activitatii economico-financiare aferente anului 2019 are numar de inregistrare 57/06.02.2020 si urmeaza sa fie
prezentat la AGA UPVR din data de 26.03.2020.
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Modalitatea de îndeplinire a
atribuţiilor conform
art. 27 din OG nr. 26/2000
modificată şi completată, şi
prevederilor statutare
Regulament de funcţionare

Asigurarea controlului economicofinanciar al
OGC-urilor

Cenzorul se prezinta la sediul UPFR, verifica activitatea departamentului financiar-contabil, pune in
vedere directorului financiar masurile ce trebuie avute in vedere in desfasurarea activitatii, prezinta
Adunarii Generale, anual controlul asupra activitatii economico-financiare si

Alte atribuţii prevăzute în lege sau în Nu e cazul
statut
Cenzorul nu are un regulament intern de funcţionare. Conf. art. 27 ind 1 alin 4 din O.G. nr. 26/2000 - Regulile generale de organizare şi funcţionare
a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală.

XI.3. Director general/Administratorul general/Manager general/Director executiv
Numele persoanei,
numire, mandat

Actele

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

Presedintele –Directorul General al UPVR este reprezentantul legal al Media Pro Music Entertainment, membru UPVR, D-na DanaAdam.
Presedintele UPVR este ales de catre CD conf. art. 10.7 din Statut pe o perioada nedeterminata.
Directorul Executiv UPVR este Mihaela Alexandrina SCRIOSTEANU, numita in aceasta functie prin decizia Consiliului Director nr. 40/
02.11.2011, pe perioada nedeterminata si a fost reconfirmata in sedinta AGA din 30.03.2012.
Presedintele - Directorul General impreuna cu membrii CD iau decizii consemnate in Procese Verbale si Decizii ale Consiliului Director
Directorul Executiv nu este membru UPVR, ci angajat cu CIM 01 din data de 03.11.2011.
Conform pct.13 din Statutul in vigoare in anul 2019, directorul executiv pune in aplicare deciziile Consiliului Director astfel cum au fost stabilite de
Adunarea Generala.
Directorul executiv poate emite decizii interne de organizare a activitatii angajatilor pentru punerea in aplicare a dispozitiilor Consiliului Director,
in conformitate cu hotararile luate de AGA.
Atributiile Presedintelui –Director General sunt stabilite conf. art.9.1 (III) si 10.9 (I) si (III) din Statut.
Atributiile Directorului Executiv sunt stabilite conform art. 13.2 si 13.3 din Statut.
Consiliul de supraveghere controleaza si verifica activitatea Consiliului Director si a Directorului Executiv.

XI.4. Comisia permanentă specială privind accesul la informaţii
Numirea membrilor,
componenţa şi mandat

In baza art. 1341 alin. (5) din Legea 8/1996 mod. si completata si pct. 9.4 (I) din Statutul UPVR, AGA alege la data de 29.03.2018 membrii
Comisiei permanente speciale privind accesul la informatii, acestia fiind: Global Records, Famous Production, Ha Ha Ha Production, Green Tree
Records si Quantum Music Records pentru o perioada de 2 ani, adica pana la AGA din 2020.
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Modalitatea de îndeplinire a
atribuţiilor
Raportul comisiei privind
accesul la informaţii
Număr de sesizări primite,
obiectul sesizărilor şi
modalitatea de soluţionare a
sesizărilor primite

Conform regulamentului de organizare si functionare a comisiei permanente special privind accesul la informatii.
Raportul anual al Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informatii a fost prezentat in cadrul sedintei AGA din data de 27.03.2019,
punctul 7 pe ordinea de zi.
Intre cele doua Adunari Generale - cea organizata in 27.03.2019 si pana la AGA din 2020, nu s-au inregistrat schimbari in cadrul componentei
Comisiei Permanente Speciale privind accesul la Informatii.
De asemenea, intre cele doua Adunari Generale nu au fost inregistrate sesizari cu privire la incalcarea drepturilor membrilor UPVR privind accesul
la informatiile prevazute de art. 134 1 alin. (5) din legea nr. 8/1996 mod. si completata, respectiv de art. 170 din Legea nr. 8/1996 republicata in
M.Of. 489 din 14 Iun 2018.
Raportul comisiei permanente speciale privind accesul la informaţii a fost prezentat in Adunarea Generala in baza art. 134 1 alin. 5 din Legea nr.
8/1996 modificata si completata.
In baza art. 1341 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 8/1996 si s-a aflat la sediul UPVR cu 30 de zile inainte de Adunarea Generala Anuala, spre consultare
pentru membri.

XI.5. Organul care are funcţia de supraveghere
Denumirea organului
Numirea membrilor,
componenţa şi mandat
Raport
Atribuţii şi modalitatea de
îndeplinire

Consiliul de supraveghere.
Consiliul de supraveghere a fost ales conform pct 6 paginile 3 si 4 din Hotararii AGA 206/27.03.2019: Andra Records, Big Man Impex si Quantum
Music, cu un mandat de 2 ani, pana la AGA din 2021.
Nr. inreg. 50/05.02.2020
Conf. art. 12.4 din Statutul UPVR si conf, raport inreg. Nr.inreg50.02.2020
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XI.6. Alte comisii ale organismului de gestiune colectivă1
n.a.
n.a.

Denumirea comisiei
Numirea membrilor,
componenţa şi mandat
Raportul comisiei2
Atribuţii şi modalitatea de
îndeplinire
Documentele emise

n.a.
n.a.
n.a.

CAPITOLUL XII. Raportul organului de supraveghere*
Nr. de înregistrare /Data - organism de gestiune colectivă 50/05.02.2020
*se reproduce integral în Darea de seamă conform Anexa nr.
Întocmit de (nume în clar şi semnătura)
1. Vali Constantinescu reprezentant Big Man Impex
2. Catalin Maruta – reprezentant Andra Records
3. Matei Stanculescu – reprezentant Quantum Music Records

2
3

Informaţiile sunt prezentate pentru fiecare Comisie în parte din cadrul organismului de gestiune colectivă (de exemplu Comisia de negociere, Comisia de specialitate etc).
Informaţiile sunt precizate dacă respectiva Comisie are obligativitatea conform prevederilor statutare sau Regulementului intern de funcţionare să prezinte un asemenea raport.
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Director executiv
Mihaela Alexandrina Scriosteanu
(numele în clar, semnătura şi ştampila*)
Director Financiar
Simona ISAC
(numele în clar şi semnătura)
Prezenta Dare de seamă a fost apobată de Adunarea generală conform Hotarare AGA din data de ....
*opțional
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