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AUTORIZAŢIE - LICENŢĂ NEEXCLUSIVĂ  

PENTRU UTILIZARE A OPERELOR DE ARTĂ VIZUALĂ  

PRIN RADIODIFUZARE DE CĂTRE ORGANISMELE DE TELEVIZIUNE 

 

NR.________/____________ 

Părţile contractante: 

Societatea de Gestiune a Drepturilor de Autor din Domeniul Artelor Vizuale VISARTA, cu 

sediul în Bucureşti, sector 3, Str. Poet Panait Cerna, Nr. 1, Bl. M52, Sc. 3, Ap. 85 cod fiscal 12868185, 

reprezentată legal prin dna Irina Florescu, în calitate de Președinte, acţionând în calitate de organism 

de gestiune colectivă colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor de operă din 

domeniul artelor vizuale, denumită în continuare organism de gestiune colectivă, 

şi 

Societatea ..................................................................................... cu sediul în in ............................., 

str. ...................................................................................................................., jud. ........................, 

CUI ..........................................., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.  ....................................... 

având contul curent deschis la Banca ....................................................................................  IBAN 

........................................................................................................... ..... reprezentată legal prin dna/dl 

................................................................................ în calitate de ........................................... titulară 

de licență audiovizuală pentru postul de televiziune ..............................................................................  

denumită în continuare utilizator. 

 

PREVEDERI INTRODUCTIVE 

1.1 Organismul de gestiune colectivă are ca obiect de activitate gestiunea colectivă a drepturilor 

patrimoniale de autor asupra operelor de artă vizuală în condiţiile prevăzute în Statutul său de 

funcţionare, în Decizia ORDA nr. 8/28 iulie 1999 şi în conformitate cu Legea nr. 8/1996 cu 

modificările şi completările ulterioare, privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 

1.2 Organismul de gestiune colectivă este desemnat să acţioneze în numele titularilor de drepturi de 

autor de opere de artă vizuală pentru autorizarea utilizării operelor de artă vizuală  şi pentru colectarea 

remuneraţiilor ce se cuvin autorilor de opere de artă vizuală potrivit Metodologiei stabilite prin 

Hotărârea arbitrală nr. 4/22.03.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 231/06.04.2012 având 

la bază  Decizia ORDA nr. 40/2012, astfel cum a fost modificata prin Decizia nr. 184/A/18.12.2012 

pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a IX A Civilă și pentru cauze privind proprietatea 

intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, publicată în MO nr. 164/27.03.2013 

1.3 Utilizatorul este organismul de televiziune titular al licenței audiovizuale eliberate de Consiliul 

Național al Audiovizualului și care utilizează în programele sale, opere de artă vizuală din repertoriul 

SGCDA-VISARTA.  

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Prin prezentul contract organismul de gestiune colectivă, în calitate de colector al remuneratiilor 

datorate cu titlu de drepturi patrimoniale de autor de opere de artă vizuală, autorizează utilizatorul 

să utilizeze neexclusiv, pe teritoriul României, prin radiodifuzare pe posturile naționale și regionale, 

ansamblul operelor de artă vizuală din repertoriul extins pentru realizarea emisiunilor de televiziune. 

2.2. Repertoriul SGCDA VISARTA cuprinde toate operele de artă vizuală aflate în termenul legal de 

protecție, pentru care i-a fost sau ii va fi încredințată gestiunea colectivă a drepturilor de autor, 

inclusiv prin aplicarea dispozițiilor art. 28 din Legea 8/1996 cu modificările și completările ulterioare 

privind dreptul de radiodifuzare. 

2.3. Autorizația prevăzută la pct. 2.1. se acordă pentru următoarele drepturi: radiodifuzare și 

reproducere integrală sau parțială pentru propriile emisiuni a operelor de artă vizuală din repertoriile 

gestionate facultativ de către SGCDA-VISARTA, potrivit disp. art. 146 alin. 1 lit. d și alin. 2 din 

Legea 8/1996 cu modificările și completările ulterioare. 

2.4. Autorizația cu titlu de drept de reproducere prevăzută la art. 2.3 se acordă pentru următoarele 

activități: 
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a).Realizarea de către Utilizator sau la comanda acestuia de către un terț, a înregistrărilor necesare 

propriilor sale emisiuni; 

b). Utilizarea, pentru propriile emisiuni, a înregistrărilor licit realizate de Utilizator sau de către terț, 

în condițiile de mai jos: 

- Utilizatorul este autorizat să utilizeze în emisiunile sale înregistrări licit realizate de către 

terți, în temeiul unui contract semnat de către aceștia; 

- Utilizatorul este autorizat să utilizeze în emisiunile sale înregistrări conținând opere din 

repertoriul SGCDA-VISARTA licit realizate de către terți; 

c).Punerea la dispoziția altor organisme de radiodifuziune a înregistrărilor realizate de Utilizator sau 

la comanda acestuia, se poate face doar în situația în care aceste organisme sunt 

beneficiarele/semnatarele unei autorizații- licență emise de SGCDA-VISARTA. 

2.5 Dacă SGCDA – VISARTA notifică în scris Utilizatorul, pe proprie răspundere, cu privire la faptul 

că un furnizor de înregistrări sau programe funcționează ilicit, Utilizatorul va sista de îndată preluarea 

și transmiterea înregistrărilor sau programelor furnizorului respectiv. 

2.6. Utilizatorul, în conformitate cu dispoziţiile Metodologiei stabilite prin Hotărârea arbitrală nr. 

4/22.03.2012, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 231/06,04,2012 având la bază  Decizia 

ORDA nr. 40/2012, modificată prin Decizia nr. 184/A/18.12.2012 pronunțată de Curtea de Apel 

București, Secția a IX A Civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă 

și asigurări sociale, publicată în MO nr. 164/27.03.2013  va plăti către organismul de gestiune 

colectivă remunerațiile datorate cu titlu de drepturi patromoniale de autor de opere de artă vizuală 

pentru radiodifuzarea acestora.  

 

3. AUTORIZAŢIA ŞI LIMITELE ACESTEIA. RĂSPUNDERE 

3.1. Prin prezenta autorizaţie-licență neexclusivă, organismul de gestiune colectivă autorizează 

neexclusiv pe utilizator să utilizeze pe teritoriul României, prin radiodifuzare pe postul/posturile de 

televiziune ........................................., operele de artă vizuală din repertoriul extins, așa cum dreptul 

de radiodifuzare  precum și repertoriul sunt reglementate de Legea 8/1996 cu modificările și 

completările ulterioare. 

3.2. Autorizaţia acordată în virtutea prezentului contract nu dă dreptul utilizatorului  de a utiliza 

operele de artă vizuală din repertoriul organismului de gestiune colectivă în alte scopuri decât cele 

indicate în prezentul contract precum evenimente publice organizate de el sau în contul unor terti, cu 

excepția evenimentelor publice gratuite, fără scop lucrativ, organizate de către Utilizator, destinate 

exclusiv propriilor emisiuni transmise în direct sau înregistrate. 

3.3. Prezenta autorizaţie-licență neexclusivă nu acoperă drepturile patrimoniale exclusive ale 

autorilor de opere scrise prevăzute la art. 13 și următoarele și art. 39  din Legea 8/1996 modificată și 

completată, cu excepția drepturilor la radiodifuzare și reproducere pentru propriile emisiuni ale 

Utilizatorului, a operelor  vizuale gestionate de SGCDA- VISARTA conform art. 146 alin. 1 lit. d din 

Legea 8/1996 modificată și completată. 

 

4. REMUNERAŢII 

4.1 În contul autorizaţiilor care i-au fost acordate în temeiul prezentei licenţe neexclusive, 

UTILIZATORUL este obligat să plătescă SGCDA-VISARTA  o remuneraţie trimestrială, cu titlu de 

drepturi patrimoniale de autor, în procent de 1,5 % aplicat la baza de calcul (1,5% * baza de calcul). 

4.2. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentul prevăzut la art. 4.1 este constituită din totalitatea 

veniturilor trimestriale brute obținute de Utilizator pentru activitatea de radiodifuzare în cadrul căreia 

se utilizează repertoriul protejat al SGCDA-VISARTA, stabilită prin directă proporționalitate cu 

ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv de SGCDA VISARTA. 

Atunci când utilizatorul nu obține venituri, pentru calcularea remunerației trimestriale vor fi avute în 

vedere cheltuielile ocazionate de utilizare. 

4.3 Utilizatorul va plăti către organismul de gestiune colectivă sumele determinate conform Art. 

4.1 şi Art. 4.2 în contul organismul de gestiune colectivă nr. RO28 RNCB 0072 0496 9656 0001 

deschis la B.C.R.. –Sucursala Şerban Vodă,  
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Plata se va face trimestrial, pană la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care este 

datorată. Dacă această zi este una nelucrătoare plata se va face în ziua lucrătoare imediat următoare. 

4.4. Pt remuneratiile datorate de utilizator, organismul de gestiune colectivă va emite o factura.  În 

caz de neplată a sumelor datorate în termenul de mai sus, utilizatorul datorează dobânda legală 

penalizatoare, fără punere în întârziere şi fără nici o altă formalitate prealabilă. 

 

 

5. DOCUMENTAŢII  

5.1 Utilizatorul are obligația de a furniza organismului de gestiune colectivă, pâna la data de 15 a 

lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea,atât în formă scrisă cât și în format 

electronic, un raport privind utilizarea operelor de artă vizuală în programele acestora.  

5.2 Raportul va cuprinde lista operelor artă vizuală gestionate colectiv și utilizate, cu menționarea 

autotului/autorilor, a denumirii operei, a duratei utilizării fiecărei opere, a numărului de difuzări 

zilnice, a denumirii emisiunilor în care au fost utilizate, a datelor și orelor de program precum și baza 

de calcul și respectiv, ponderea utilizării operelor gestionate de către SGCDA-VISARTA. 

5.3 Raportul însoţit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura acestuia 

şi ştampila, prin care se certifică pe proprie răspundere veridicitatea şi corectitudinea informaţiilor va 

fi transmis atât în forma scrisă la sediul organismului de gestiune colectivă din Bucureşti, Str. Poet 

Panait Cerna, Nr. 1, Bl. M52, Sc. 3, Ap. 85, sector 3, cât și în format electronic pe adresa oficială: 

office@visarta.ro 

5.4 Organismul de gestiune colectivă va permite Utilizatorului accesul prin mijloace electronice la 

repertoriul de opere gestionat de catre acesta potrivit art. 146 alin. 2 Legea 8/1996. 

5.5. SGCDA VISARTA are dreptul de a cere utilizatorului copii certificate pe propria răspundere de 

către reprezentantul său legal de pe documentele cuprinzând informațiile pe baza cărora a fost 

determinată baza de calcul cuprinsă în raport pentru determinarea veridicității cuantumului 

obligațiilor financiare prevăzute la art. 4 din prezenta autorizație licență neexclusivă (în conformitate 

cu dispozițiile metodologiei în vigoare). În termen de cel mult 10 zile de la primirea solicitării, 

Utilizatorul va pune la dispoziție documentele solicitate. 

 

6. CONFIDENŢIALITATE 

Fiecare parte va trata într-o manieră confidenţială toate informaţiile relative la cealaltă parte, 

comunicate în executarea prezentului contract, cu următoarele excepţii: 

a. dacă aceste informaţii au făcut obiectul unor comunicări anterioare cu acordul părţii avute în 

vedere, 

b. dacă aceste informaţii trebuie comunicate în temeiul unor obligaţii judiciare sau legale. 

 

7. CLAUZE SPECIALE 

Organismul de gestiune colectivă poate determina ponderea reală a utilizării operelor din domeniul 

artelor vizuale de către utilizator ce va fi avută în vedere la stabilirea remunerației procentuale prin 

monitorizări proprii, directe sau prin comandă făcută unor terți pentru monitorizarea activității de 

radiodifuzare a utilizatorului. 

 

8.DURATĂ, REZILIERE 

8.1 Prezenta licenţă neexclusivă este valabilă de la data eliberării pentru o perioadă de 1 an 
Utilizatorul se obligă să notifice SGCDA – VISARTA orice modificare privind valabilitatea Licenței 
Audiovizuale, Licenței de Emisie și Autorizația Tehnică de Funcționare sau a situației sale juridice, în 
termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la apariția acesteia. 
Art.8.2.Autorizaţia va putea fi retrasă în cazul nerespectării de către UTILIZATOR a obligaţiilor ce îi 
revin prin prezenta licenţă neexclusivă. 
Art 8.3. Autorizaţia va putea fi retrasă şi în cazul: 
-întârzierii repetate şi nemotivate în plata remuneraţiilor, mai mari de 60 (saizeci) de zile 
-neîndeplinirea obligației de a furniza informaţiile strict necesare determinării remuneraţiilor 
-constatării unor falsuri flagrante în documentaţiile furnizate de UTILIZATOR în aplicarea art.4. 

../../../Users/Oana/Downloads/permite
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Art.8.4. Retragerea autorizaţiei se va face prin notificare scrisă, expediată de SGCDA-VISARTA  
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire adresata UTILIZATORULUI. Notificarea va avea 
ca efect încetarea prezentei autorizaţii si interdicţia utilizatorului de a utiliza opere din repertoriul 
organismului de gestiune colectivă, fără nici o alta formalitate, în termen de 15 de zile de la primirea 
acesteia de către UTILIZATOR. 
Art.8.5. Continuarea activităţii UTILIZATORULUI, prin utilizarea operelor scrise din repertoriul 
SGCDA -VISARTA după retragerea prezentei autorizaţii se va încadra în infracţiunile şi contravenţiile 
prevăzute de Legea 8/1996 cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, utilizatorul va avea 
obligaţia de a despăgubi organismul de gestiune colectivă cu suma reprezentând triplul remuneraţilor 
ce ar fi fost datorate dacă utilizarea operelor scrise s-ar fi efectuat cu autorizaţie, raportat la prevederile 
prezentei licenţe. În absenţa unor venituri pe perioada în care operele ar fi utilizate fără autorizaţie, 
despăgubirile se vor raporta la veniturile cele mai mari obţinute de Utilizator în perioada utilizării 
operelor scrise în baza prezentei autorizaţii. 
 
Art.9. NETRANSMISIBILITATE 

9.1 Utilizatorul nu poate transfera către terţi, sub nici o formă, drepturile dobândite în temeiul 

prezentului contract. 

9.2 Utilizatorul nu poate să subroge total sau parţial un terţ în locul său, fără acordul organismul de 

gestiune colectivă. 
 

10. LITIGII 

10.1 Prezentul contract este supus legislaţiei române. 

10.2 Diferendele relative la interpretarea sau executarea prezentului contract vor fi soluţionate, în 

absența unui acord amiabil, de către instanţele competente. 

 

11 DISPOZIŢII FINALE 

11.1 În vederea încheierii şi semnării prezentului contract, utilizatorul se obligă să pună la dispoziţia 

organismului de gestiune colectivă următoarele documente: 

a. certificatul de înregistrare a societății (CUI); 

b. autorizaţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii de 

radiodifuzare; 

11.2 Prezentul contract se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Persoane de contact : 

a. Organismul de gestiune colectivă, Oana Huda, tel. 0757.076.256, 031.62078.08 fax 0318171692 

email: office@visarta.ro, raportarevisarta@gmail.com 

b Utilizator ....................................................................................................................... 

persoană de contact .............................................................................................................. tel./fax 

................................................... e-mail ..................................................................... 

 

Prezenta autorizatie licenta neexclusiva s-a încheiat astăzi ............................................... în două 

exemplare identice, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

VISARTA          UTILIZATOR, 

Președinte 

Irina Florescu 

mailto:office@visarta.ro
mailto:raportarevisarta@gmail.com

