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DRAFT 
AUTORIZAŢIE LICENŢĂ NEEXCLUSIVĂ 

DE UTILIZARE A REPERTORIULUI DE OPERE SCRISE 
ÎN PROGRAMELE DE RADIO 

Încheiat astăzi, ......................., conform Legii nr.8/1996 cu modificările şi completările 
ulterioare, a metodologiei în vigoare şi al art. 1270 din NCPC, în 3(două) exemplare, fiecare 

parte declarând că a primit câte un exemplar, între: 
 
 

Subscrisa Opera Scrisă.RO – Societate de Gestiune a Drepturilor de Autor cu sediul în str. 
Boteanu nr.1, et.1, corp Boema, Sectorul 1, București, România, C.I.F. RO29976688, COD IBAN 
RO89BRDE441SV17987484410, BRD, Agenția Carol, desemnată prin Decizia Directorului 
General al ORDA nr. 8/02.02.2012 drept organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor în 
domeniul operelor scrise, reprezentată legal prin Administrator/Director General Alexandru Șelari,  
şi  

Societatea .................................... cu sediul în ........................................................., având CIF 
................, cod IBAN ........................................., deschis la ................ , reprezentată prin 
............................. în calitate de ......................................, numitătt în continuare UTILIZATOR 

Art.1. AUTORIZAŢII 

Art.1.1.  a)  Repertoriul Opera Scrisă.Ro cuprinde toate operele scrise aflate în termenul legal de  
protecţie, pentru care i-a fost încredintată gestiunea colectivă a drepturilor de autor, inclusiv 
în condiţiile Legii nr.8/1996 cu modificările şi completările ulterioare privind dreptul de 
radiodifuzare. 

b) Prezenta autorizaţie licenţă neexclusivă se acordă Utilizatorului pentru o perioadă de 
_____________ de la data semnării. Prezenta licenţă încetează de drept odată cu 
stabilirea/pronunţarea unei noi metodologii în temeiul Legii nr.8/1996 cu modificările şi 
completările ulterioare pentru drepturile autorizate. 

Art.1.2. Prin prezenta autorizaţie - licenţă neexclusivă, Opera Scrisă.Ro autorizează pe  
UTILIZATOR şi posturile naţionale şi regionale să utilizeze toate operele din repertoriul său 
pentru necesităţile propriilor emisiuni de radiodifuziune.  

Art.1.3. Autorizaţia prevăzută la art.1.2. acoperă următoarele drepturi: radiodifuzarea şi                            
reproducerea integrală sau parţială a operelor scrise din repertoriul gestionat colectiv 
facultativ de Opera Scrisă.Ro. 

Art.1.4. Autorizaţia cu titlu de drept de reproducere prevăzută la art.1.3. acoperă  
următoarele activităţi: 

a. Realizarea de către UTILIZATOR sau la comanda acestuia de  către un terţ, a 
înregistrărilor necesare propriilor sale emisiuni; 

b. Utilizarea, pentru propriile emisiuni, a înregistrărilor licit realizate de UTILIZATOR 
sau de către un tert, în condiţiile de mai jos: 

• UTILIZATORUL este autorizat să utilizeze în emisiunile sale înregistrări licit 

realizate de către terţi în temeiul unui contract semnat de aceştia;   

• UTILIZATORUL este autorizat să utilizeze în emisiunile sale înregistrări 
conţinând opere din repertoriul Opera Scrisă.Ro licit realizate de către terti; 

c. Punerea la dispoziţia altor organisme de radiodifuziune a înregistrărilor realizate de 
UTILIZATOR, sau la comanda acestuia, se poate face numai în cazul în care aceste 
organisme sunt semnatare a unei autorizaţii - licenţă cu Opera Scrisă.Ro. 

Art.1.5. Autorizaţia prevăzută la art.1.3. include şi dreptul de retransmitere prin cablu de către 
distribuitorii de servicii de programe.  

Art.1.6. Dacă Opera Scrisă.Ro notifică în scris pe proprie răspundere, că un furnizor de înregistrări 
sau programe funcţioneaza ilicit, acesta din urmă va sista de îndata preluarea şi transmiterea 
înregistrărilor sau programelor furnizorului respectiv. 
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Art.1.7. Operele audiovizuale care contin opere scrise adaptate in perioada anterioara Legii 
nr.8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare , pot fi radiodifuzate de ................ cu 
conditia raportarii in playlisturile trimise catre Opera Scrisă.Ro si plata remuneratiei 
calculate conform metodologiilor in vigoare, iar Opera Scrisă.Ro va face demersuri pentru 
identificarea titularilor de drepturi in vederea platii remuneratiilor (conform informatiilor 
din playlistul comunicat de .............) si punerea la dispozitia acestora, a sumelor cuvenite 
pe perioada prevazuta de lege conform regulilor de repartizare stabilite de catre Adunarea 
Generala.   

               
Art.2 LIMITE 

 
Art.2.1. Prezenta autorizaţie nu dă dreptul UTILIZATORULUI de a utiliza operele din repertoriul  

Opera Scrisă.Ro în scopuri ce nu fac obiectul prezentei licenţe neexclusive, precum 
evenimente publice organizate de el sau în contul unor terţi.  

Art.2.2. Sunt exceptate de la prevederile paragrafului anterior evenimentele publice gratuite, fără  
scop lucrativ, organizate de către UTILIZATOR, destinate exclusiv propriilor emisiuni 
transmise în direct sau înregistrate. 

 Art.2.3. Prezenta autorizaţie nu acoperă: 
- dreptul la primă fixare prevăzut de art.38 din Legea nr.8/1996 cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- dreptul la o nouă transformare a unei opere deja existente în arhiva organismului de 

radiodifuziune; 
- difuzarea radio a execuţiilor publice realizate de terţi şi neautorizate în mod legal de 

Opera Scrisă.Ro; 
- transmiterea operelor din repertoriul Opera Scrisă.Ro cu ajutorul reţelelor de tip 

internet. 
 

Art.3. DREPTUL DE ADAPTARE 
 
Art.3.1.UTILIZATORUL este unic răspunzător de modificările aduse operelor scrise pentru   

nevoile propriilor emisiuni.  
Art.3.2.Autorizaţia acordată în virtutea prezentei licenţe neexclusive nu se referă la dreptul de  

primă fixare, drepturile asupra operelor derivate, orice modificare adusă unei opere va putea 
fi realizată numai în baza unui contract încheiat direct cu deţinătorii de drepturi asupra operei 
originale sau cu organismul de gestiune colectivă ce îi reprezintă. 

  
Art.4. CONDIŢII FINANCIARE 

 

Art.4.1. În contul autorizaţiilor care i-au fost acordate în temeiul prezentei licenţe neexclusive,  
UTILIZATORUL este obligat să plătescă Opera Scrisă.Ro o remuneraţie trimestrială, cu 
titlu de drepturi patrimoniale de autor, în procent de ........% aplicat la baza de calcul. 
Baza de calcul a remuneraţiei procentuale de ......% este constituită din veniturile trimestriale 
brute ale organismului de radiodifuziune care sunt corespunzătoare utilizării de către acesta 
a repertoriului protejat al Opera Scrisă.Ro, fiind proporţională cu ponderea utilizării în 
activitatea de radiodifuzare a repertoriului gestionat colectiv sau din totalitate cheltuielilor 
ocazionate de utilizare din care se scad: tva, taxa locală de publicitate, taxa pentru 
publicitatea băuturilor alcoolice, precum şi alocaţiile şi subvenţiile bugetare. 
 
 

Art.4.2. Modalitaţile de plată a remuneraţiilor: 
a. Baza de calcul a remuneraţiei trimestriale, astfel cum este prevăzută la art.4.1. va fi 

comunicată în scris de către UTILIZATOR pe propria răspundere până cel târziu în data de 
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25 a lunii urmatoare fiecărui trimestru, comunicând Opera Scrisă.Ro toate documentele 
justificative la care se aplică procentul de ......%, conform art. 4.1. din prezenta licenţă. 

b. UTILIZATORUL va plăti trimestrial remuneraţia, prin ordin de plată, în baza facturii 
emise de Opera Scrisă.Ro, până la data de 30, inclusiv, a lunii următoare trimestrului. 

c.   În caz de neplată a sumelor datorate în termenul de mai sus, UTILIZATORUL va 
plăti o penalizare de 0.1% pe zi de întârziere. 

Art.5. RAPOARTE / DOCUMENTAŢII 
 
Art.5.1.Pentru a da Opera Scrisă.Ro posibilitatea repartizării sumelor încasate diferiţilor deţinători 

de drepturi, UTILIZATORUL va transmite la sediul acesteia până cel mai târziu în data de 
15 a lunii următoare trimestrului calendaristic încheiat pentru care se face plata remuneraţiei, 
raportul/ documentaţia completă referitoare la: 

 
A. Lista operelor scrise gestionate colectiv şi utilizate cu menţionarea autorului/autorilor, a 

denumirii operei, durata utilizării fiecărei opere, numărul de difuzări zilnice, datele şi orele 
de programare şi denumirea emisiunilor în care au fost utilizate. Listele prezentate constituie 
baza de repartizare a remuneraţiilor către titularii de drepturi. 

B. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentul de .........%. 
 

Art.5.2.Rapoartele/documentatiile vor fi transmise în format scris şi electronic, potrivit  
prevederilor legale către Opera Scrisă.Ro şi vor fi însotite de adresa de înaintare, purtând 
numele reprezentantului legal, semnătură şi ştampila, adresa prin care va fi confirmată pe 
propria răspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în rapoarte şi în 
documentaţiile anexate acestora.  
 
Art.6 GARANŢII 

Art.6.1.Opera Scrisă.Ro se angajează să asiste UTLIZATORUL în soluţionarea amiabilă a oricăror 
probleme privind drepturile autorilor de opere ce fac obiectul activităţii statutare a Opera 
Scrisă.Ro şi garantează că este desemnat de ORDA ca organism colector în domeniul 
drepturilor de autor pentru opere scrise, în conformitate cu prevederile Legii nr.8/1996 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 7. CONFIDENŢIALITATE 
 

Art. 7.1.Fiecare parte va trata într-o manieră confidenţială toate informaţiile referitoare la cealaltă 
parte, comunicate în executarea prezentului contract, cu următoarele excepţii: 

1. dacă aceste informaţii au făcut obiectul unor comunicări anterioare cu acordul părţii avute în 
vedere; 

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

 Art.8. CLAUZE SPECIALE 
 

  Art.8.1. Opera Scrisă.Ro va avea dreptul să ceară UTILIZATORULUI comunicarea şi înmânarea 
balanţei de verificare contabilă cls. 7 pentru determinarea veridicităţii cuantumului 
obligaţiilor financiare prevăzute la art.4 din prezenta licenţă neexclusivă. 

 
 
 

Art.9. DURATA, REZILIERE 
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Art.9.1.Autorizaţia acordată prin prezenta licenţă neexclusivă este valabilă de la data eliberării, până 
la intrarea în vigoare a noilor metodologii negociate conform Legii nr.8/1996 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Copii de pe Licenţele acordate de CNA pentru posturile naţionale şi regionale ale 
.............................................. constituie anexa la prezenta licenţă neexclusivă. 
UTILIZATORUL se obligă să notifice Opera Scrisă.Ro orice modificare privind 
valabilitatea Licenţei Audiovizuale, Licenţei de Emisie şi Autorizaţia Tehnică de 
Funcţionare sau a situaţiei sale juridice, în termen de 3 (trei) zile lucratoare de la apariţia 
acesteia. 

Art.9.2.Autorizaţia va putea fi retrasă în cazul nerespectării de către UTILIZATOR a obligaţiilor 
ce îi revin prin prezenta licenţă neexclusivă. 

Art 9.3. Autorizaţia va putea fi retrasă şi în cazul: 
b. întârzieri repetate şi nemotivate în plata remuneraţiilor mai mult de 90(nouăzeci) de 

zile; 
c. nefurnizării informaţiilor strict necesare determinării remuneraţiilor sau constatarii 

unor falsuri flagrante în documentaţiile furnizate de UTILIZATOR în aplicarea art.5. 
 

Art.9.4. Retragerea autorizaţiei se va face prin notificare scrisă, expediată de Opera Scrisă.Ro prin 
executorul judecătoresc sau 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.9.5. Continuarea activităţii UTILIZATORULUI, prin utilizarea operelor scrise din repertoriul 

Opera Scrisă.Ro 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.10. NETRANSMISIBILITATE 

 
Art. 10.1. UTILIZATORUL nu poate transfera, sub nici o formă, drepturile dobândite în temeiul  

prezentei licenţe, nici să subroge total sau parţial un terţ în locul său, fară acordul Opera 
Scrisă.Ro. 
 
Art 11. LITIGII 

 
Art 11.1. Diferendele relative la interpretarea sau executarea prezentei licenţe, vor fi soluţionate,  

în absenţa unui acord amiabil, de Instanţa competentă în soluţionarea cauzei, potrivit 
C.pr.civ. 

 
Art.12. DISPOZIȚII FINALE 
 
Art.12.1.  Persoane de contact :  
 
 ................................................................. 
 
Art.12.2. Prezentul contract se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Legii nr.8/1996  
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privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, 
semnat şi stampilat în două exemplare, a câte ............ pagini, cu aceeaşi valoare juridică şi 
cu conţinut identic, câte unul pentru fiecare parte. 

 
Opera Scrisă.Ro                                                                                                      UTILIZATOR, 
 
 


