
 
 

AUTORIZAȚIE (LICENȚĂ) NEEXCLUSIVĂ 

 

               pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune,  a prestațiilor artistice 

din domeniul audiovizual și care fac parte din repertoriul gestionat de către UNART  

 

PĂRȚILE: 

 

ASOCIAȚIA UNIUNEA NAȚIONALĂ A ARTIȘTILOR DIN ROMÂNIA – UNART, 

organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți cu sediul 

în București, Calea Dorobanților nr. 54, sector 1, înființată prin hotărârea definitivă nr. 

15109/299/2012 pronunțată de Judecătoria Sectorul 1 București, având Cod de Înregistrare Fiscală 

RO30179227, cont bancar nr. RO59 BREL 0002 0024 3473 0102 deschis la Libra Bank, tel: 

021/210.34.56, fax: 0311/017 849, email: office@unart.ro, reprezentată legal prin director general 

Florin Scripcă,  denumită în continuare „UNART” 

 

și  

....................................................................., cu sediul în ...................., str..........................., nr. ..... 

ap. ........, județ ............., CIF RO__________________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

_____________________, având contul curent deschis la Banca ___________________________ 

sucursala _________________________, IBAN 

_________________________________________, reprezentată legal prin dna/dl 

_________________________________________ în calitate de ______________________, 

denumită în continuare „UTILIZATOR”   

 

în temeiul dispozițiilor art. 146, art. 162 din Legea 8/1996, astfel cum a fost modificată prin Legea 

69/2022, au convenit încheierea prezentului contract, în următoarele condiții: 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Prin prezentul contract, UNART autorizează neexclusiv UTILIZATORUL pentru 

radiodifuzarea prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, care fac parte din repertoriul 

gestionat de către UNART, în schimbul unei remunerații și cu respectarea termenilor și 

condițiilor prevăzute în continuare; 

1.2. Postul de televiziune deținut/operat de UTILIZATOR pentru care UNART autorizează 

neexclusiv radiodifuzarea prestațiilor artistice este următorul: ................. 

 

2. REMUNERAȚIA 

2.1. UTILIZATORUL se obligă să plătească UNART, remunerațiile datorate cu titlu de drepturi 

conexe, artiștilor interpreți sau executanți ori titularilor de drepturi reprezentați de UNART, 

pentru radiodifuzarea prestațiilor artistice din repertoriul protejat; 

2.2. Remunerațiile plătite de UTILIZATOR sunt determinate conform Legii nr. 8/1996 privind 
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dreptul de autor și drepturile conexe, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea 

nr. 69/2022, respectiv conform Metodologiei stabilite de Curtea de Apel București prin 

Decizia nr. 10A/23.01.2013 și a Încheierii de ședință din 05.06.2013 pronunțate în dosarul  

3280/2/2012 și publicate în Monitorul Oficial Partea I nr. 551/30.08.2013 prin Decizia 

ORDA nr. 106/2013 (Metodologia); 

2.3. Valoarea remunerației datorata de UTILIZATOR se determina pentru fiecare post de 

televiziune deținut, în conformitate cu prevederile art. 3-5 din Metodologie, respectiv 1,2% 

din baza de calcul direct proporțional cu utilizarea repertoriului gestionat colectiv de 

UNART; 

2.4. La remunerațiile datorate se adaugă și cota de TVA aferentă; 

2.5. Baza de calcul a valorii remunerației datorate de UTILIZATOR pentru fiecare post de     

televiziune deținut este cea prevăzută la art. 4 din Metodologie; 

2.6. Ponderea utilizării repertoriului de prestații artistice gestionat colectiv de UNART se 

determină pe baza playlist-ului realizat de UTILIZATOR pentru fiecare post de televiziune 

deținut, în condițiile prevăzute la art. 5 din Metodologie. 

 

3. INFORMAȚII ȘI DOCUMENTE NECESARE 

3.1. UTILIZATORUL se obligă să transmită lunar, până la data de 25 ale lunii în curs, pentru 

luna precedentă, următoarele documente/informații: 

3.1.1. Lista completă (playlist-ele) în format electronic, cuprinzând prestațiile din audiovizual 

radiodifuzate, potrivit dispozițiilor art. 8 alin. 1) lit. a) si b) din Metodologie, 

corespunzător modelului de playlist stabilit de prevederile menționate (anexat 

prezentului contract); 

3.1.2. Baza de calcul a remunerației, respectiv totalitatea veniturilor brute lunare obținute din 

difuzarea prestațiilor artistice prin intermediul posturilor sus menționate, fără a include 

TVA ori alte deduceri fiscale stabilite prin legeși baza de calcul a remunerațiilor; În 

măsura în care nu se realizează venituri din activitatea de radiodifuzare, baza de calcul 

o constituie cheltuielile ocazionate de utilizare. 

3.2. Informațiile prevăzute la art. 4.1.1. de mai sus, for fi transmise de către UTILIZATOR, în 

format tabelar electronic (fisier .xls) prin e-mail la adresa office@unart.ro și pe suport 

CD/DVD cu sesiune închisă de scriere. Raportul va fi confirmat și asumat prin semnătura 

de reprezentantului legal, certificându-se pe proprie răspundere veridicitatea și 

corectitudinea informațiilor și documentelor furnizate; 

3.3. La solicitarea scrisa a UNART și după efectuarea plăților, UTILIZATORUL are obligația de 

a comunica acestuia, într-un termen de maxim 15 zile calendaristice, copii certificate pe 

propria răspundere de reprezentantul legal, de pe documentele cuprinzând informațiile pe 

baza cărora s-a determinat baza de calcul, conform art. 7 din Metodologie; 

3.4. UNART are dreptul sa solicite un audit extern pentru determinarea corectitudinii calculării 

remunerației de către un auditor, conform art. 7 din Metodologie; 

 

4. CONDITII DE PLATĂ 

4.1. Pe baza informațiilor primite de la UTILIZATOR, precum și în baza criteriilor prevăzute în 

prezentul contract, UNART va emite și comunica UTILIZATORULUI, potrivit legii, o 

factură fiscală pentru cuantumul obligației de plată a remunerațiilor; 
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4.2. UTILIZATORUL are obligația să plătească UNART remunerația datorată, trimestrial, până 

la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, potrivit 

prevederilor art. 6 din Metodologie, pentru fiecare post de televiziune; 

4.3. Plata remunerațiilor se face in contul UNART cont bancar nr. RO59 BREL 0002 0024 3473 

0102 deschis la Libra Bank; 

4.4. Pentru întârzieri la plată, UTILIZATORUL datorează penalități de întârziere, care se 

calculează prin aplicarea dobânzii legale prevăzute de lege, din ziua următoare scadenței; 

4.5. Totodată, în caz de întârziere sau neplată a remunerațiilor, UNART va notifica 

UTILIZATORUL privind cuantumul datoriei, modalitățile și termenele de plată. 

 

5. DATE PERSONALE 

5.1.  Fiecare parte va asigura securitatea și protecția oricăror eventuale date cu caracter personal, 

care ar face obiectul comunicărilor între părți, potrivit normelor legale în vigoare. 

 

6. DURATA, ÎNCETARE, REZILIERE 

6.1. Autorizarea neexclusivă acordată prin prezentul contract este valabilă pentru o perioada 

nedeterminată; 

6.2. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

a) denunțarea unilaterală de către UTILIZATOR, ca urmare a încetării activității de 

transmitere prin radiodifuziune a repertoriului gestionat de UNART; 

6.3. UNART poate iniția rezilierea prezentului contract, în condițiile art. 1.552 Cod Civil, in 

următoarele situații: 

a) Întârzierea cu mai mult de 60 de zile, la plata remunerațiilor; 

b) întârzierea cu mai mult de 30 de zile sau refuzul de a comunica informațiile/documentele 

privind prestațiile artistice din domeniul audiovizual radiodifuzate; 

c) întârzierea cu mai mult de 30 de zile sau refuzul de a comunica informațiile/documentele 

privind baza de calcul a remunerației; 

d) furnizarea de către UTILIZATOR, de informații eronate sau incomplete cu privire la 

ponderea utilizării prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, playlist-ele cuprinzând 

lista acestor prestații sau cu privire la baza de calcul a remunerației. 

6.4. Pentru rezilierea prezentului contract, UNART va transmite UTILIZATORULUI, conform 

art. 1.552 Cod Civil, o notificare prealabilă scrisă, prin care va face cunoscute obligațiile 

încălcate și va acorda UTILIZATORULUI un termen de remediere de 30 zile. Dacă în 

termenul menționat nu se reușește îndreptarea situației notificate, contractul încetează la 

împlinirea termenului, fără intervenția instanțelor de judecată sau alte formalități 

suplimentare; 

6.5. Rezilierea contractului nu înlătură obligațiile UTILIZATORULUI de plată a remunerației și 

de furnizare a informațiilor prevăzute în prezentul contract, precum la art. 8 din Metodologie. 

 

7. DISPOZITII FINALE 

7.1. Daca va fi aplicabil, UNART va notifica UTILIZATORUL, cu privire la încetarea 

valabilității autorizațiilor neexclusive cu 30 de zile înainte de termen; 
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7.2. Orice neînțelegere intervenită în interpretarea și executarea prezentei autorizații va fi 

rezolvată de părți pe cale amiabilă. În caz contrar, soluționarea oricăror litigii cu privire la 

interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract, se va adresa Tribunalului 

București; 

7.3. Autorizația neexclusiva acordată de UNART prin prezentul contract este personală și nu 

poate fi transmisă/cesionata unui terț, fără acordul scris al UNART; 

7.4. Prezentul contract se completează cu prevederile Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor 

și drepturile conexe, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 69/2022, 

precum și cu prevederile Metodologiei stabilite de Curtea de Apel București prin Decizia 

nr. 10A/23.01.2013 și a Încheierii de ședință din 05.06.2013 pronunțate în dosarul  

3280/2/2012 și publicate în Monitorul Oficial Partea I nr. 551/30.08.2013 prin Decizia 

ORDA nr. 106/2013; 

 

Prezentul contract a fost încheiat și semnat astăzi, ..........., în 2 (doua) exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte. 

 

 

UNART                                                                                            UTILIZATOR  

Prin Director General 

Dl. Florin Scripcă 


