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CREDIDAM

de azi este marcată de 
o nouă dimensiune, 

planetară, dată circulaţiei şi valorificării informaţiei, 
indiferent de zona geografică din care aceasta 
provine. A avea informaţia şi a o utiliza în timp real la 
întreaga ei valoare a devenit azi unul din criteriile de 
evaluare a gradului de dezvoltare a unei societăţi.
  Pe măsură ce punerea în practică a drepturilor 
de proprietate intelectuală este percepută şi în 
România ca normalitate, cantitatea şi calitatea 
informaţiilor primite de CREDIDAM creşte continuu, 
acestea constituindu-se într-o bază de date apreciată 
pozitiv de partenerii noştri interni sau externi, respectiv 
asociaţiile similare din străinătate cu care CREDIDAM 
are încheiate contracte bilaterale.
Pentru CREDIDAM, informaţia este la fel de 
importantă ca şi resursele financiare atrase de 
acesta de pe piaţă. Fără informaţiile privind utilizările 
înregistrărilor artiştilor interpreţi ar fi extrem de greu, 
dacă nu imposibil, de repartizat acestora sumele de 
bani cuvenite, generate de activitatea lor.
În principiu, avem trei surse din care primim 
informaţiile:
a) utilizatorii (radio, tv, cablu, ambiental etc) 
care au obligaţia legală de a ne comunica pe cine 
şi ce difuzează (play-liste);
b) artiştii, care au obligaţia să ne comunice 
repertoriul lor actualizat de înregistrări;
c) arhive, fie ele ale statului sau ale unor instituţii 
publice de cultură.
Să le explicăm pe rând:
a) utilizatorii încep în număr tot mai mare să  
comunice CREDIDAM aceste play-liste în formatul 
electronic propus şi acceptat. După prelucrare, 
ele servesc la determinarea sumelor datorate 
fiecărui artist, contribuind la lărgirea bazei de date 
a repertoriului artiştilor membri CREDIDAM. Din 
păcate mai avem şi cazuri în care aceste play-liste 
ne sunt comunicate scrise de mână, pe hârtie, ceea 

ce implică timp şi muncă suplimentară din partea 
angajaţilor noştri pentru a le corecta şi prelucra 
electronic. Alteori ele conţin erori care ne fac viaţa 
amară. Aceste greşeli trebuiesc corectate cât mai 
repede, cu maximă acurateţe, pentru că informaţia 
este cea care generează bani în conturile artiştilor. 
În cazul în care nu există informaţii suficiente 
pentru a determina banii cuveniţi tuturor artiştilor 
participanţi la acea fonogramă sau videogramă, 
sumele respective de bani sunt puse „în parcare”, 
protejate, până la identificarea completă a artiştilor 
participanţi şi a rolului acestora, după care sunt 
repartizate titularilor de drepturi. Din păcate, aceste 
corecţii prin prelucrarea unor play-liste greşite sau 
incomplete înseamnă întârzieri în repartizarea 
banilor şi costuri mari pentru CREDIDAM, care este 
obligat să angajeze un număr mare de operatori 
de calculatoare în acest scop. Aceste costuri ar 
trebui să le suporte respectivii utilizatori. Aşa este 
practica din unele ţări din Uniunea Europeană, 
inclusiv Ungaria. În fond, CREDIDAM prestează un 
serviciu care ar trebui facturat şi plătit. Când preţul 
depăşeşte triplul valorii remuneraţiei datorate, 
managementul respectivului post de radio sau tv 
reacţionează imediat îmbunătăţind rapid calitatea 
play-listelor. Iată un alt subiect care nu a fost luat 
]n considerare atunci când s-a modificat legea 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 
b) artiştii, atunci când se înscriu la CREDIDAM, 
sau oricare alt organism de gestiune colectivă, au 
obligaţia de a declara repertoriul lor de înregistrări. 
Aceste înregistrări produc remuneraţii iar nivelul 
remuneraţiilor depinde de numărul de difuzări al 
acelei înregistrări, de numărul de utilizatori care 
folosesc acea înregistrare şi, nu în ultimul rând, 
de rolul respectivului artist în acea înregistrare (rol 
principal, secundar, episodic). Pe măsura trecerii 
timpului, CREDIDAM poate pune la dispoziţia 
membrilor săi, artişti interpreţi, selecţii ale propriilor 

lor înregistrări, aşa cum ne sunt comunicate în play-
liste. Artistul trebuie doar să le verifice şi eventual 
să le corecteze, după care să le certifice cu propria 
lui semnătură. Să nu uităm că există o răspundere 
penală a acelora care ar încerca să dea declaraţii 
false în încercarea de a-şi însuşi bani necuveniţi.
 Pentru organizarea transferului eficient de 
informaţii de la artist la baza de date, CREDIDAM 
pune la dispoziţia artiştilor, la cerere, două tipuri 
de formulare:
- declaraţia de repertoriu a artistului(vezi ex.1), 
însoţită de cópii după coperta eventualului Cd sau 
selecţia din baza de date a propriului repertoriu;
- foaia de prezenţă (vezi ex.2) este tipărită pe 
o hârtie specială, autocopiativă, alcătuită din 
trei exemplare de culori diferite. Acest formular 
se completează „la cald”, atunci când artistul 
realizează o nouă înregistrare. După completarea 
ei de către toţi artiştii participanţi la înregistrare, se 
semnează de către producător, care reţine primul 
exemplar, fila galbenă, iar celelalte două trebuie 
depuse, sau trimise cu poşta, la sediul CREDIDAM 
pentru a fi introduse în baza de date, fapt care 
înseamnă automat îmbogăţirea repertoriului 
individual al artistului. Deşi e pusă gratuit la 
dispoziţia celor interesaţi, ea este încă puţin 
folosită atât de artişti cât şi de producători. Acest 
formular trebuie atent studiat pentru a fi folosit 
corect. Pe verso-ul fiecărui formular sunt explicate 
detaliat, pe înţelesul tuturor, ce înseamnă fiecare 
din destinaţiile posibile ale înregistrării respective.
  Există, din păcate, şi anumite utilizări greşite cum 
ar fi limitarea accesului tuturor artiştilor participanţi 
la acea înregistrare la foaia de prezenţă. Cei 
care practică acest „sport” cred că în felul acesta 
sumele realizate de acea înregistrare prin difuzare, 
cuvenite tuturor participanţilor, se vor împărţi doar 
celor trecuţi pe foaia de prezenţă.
Nimic mai greşit. Datele se verifică automat de 
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softul de repartiţie, cu informaţiile din baza de date. 
Rezultă doar o întârziere în repartizarea banilor.      
  O altă utilizare greşită a foii de prezenţă este 
completarea ei de către artişti cu informaţii privind 
momentul difuzării pe posturi de radio sau tv a 
anumitor înregistrări şi nu momentul înregistrării 
sau fixării. Aceste abordări „originale” ale foii de 
prezenţă, greşit completată, înseamnă rebuturi,     
respectiv timp şi bani irosiţi. Dincolo de aceste 
situaţii de excepţie, suntem încrezători că acest 
document, pe măsura folosirii lui tot mai dese de 
producători şi artişti, îşi dovedeşte utilitatea în 
gestiunea informaţiei şi actualizarea rapidă a bazei 
de date a CREDIDAM.
c) arhive. Prin forţa lucrurilor, înainte de decembrie 
1989, o serie de instituţii de stat, cum ar fi Electrecord, 
Radioteleviziunea sau studiourile cinematografice, 
aveau monopolul realizării aproape a tuturor 
înregistrărilor audio sau video. Ca atare, în aceste 
instituţii s-au acumulat în timp arhive ce conţin 
informaţii importante pentru artiştii interpreţi 
români. CREDIDAM are o bună conlucrare cu 
SRR (Radiodifuziunea publică) şi Electrecord 
pentru folosirea acestor informaţii în interesul 
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artiştilor interpreţi. Din păcate, nu aceeaşi atitudine 
o are SRTV (Televiziunea publică) care refuză, cu 
o îndârjire demnă de o cauză mai bună, să ne 
comunice un minim de informaţii publice privind 
înregistrările artiştilor difuzaţi (play-liste), motivând 
că avem un proces pe rol. Într-adevăr, fiind obligat, 
CREDIDAM a acţionat în justiţie SRTV pentru 
refuzul de a plăti artiştilor interpreţi sumele datorate, 
aşa cum sunt ele specificate în H.G.nr.71/2000,H.
G.nr.119/2002 şi H.G.nr.143/2003. Această 
atitudine este de neînţeles, întrucât este vorba 
de informaţii publice iar transmiterea acestor 
informaţii către organismele de gestiune colectivă 
constituie o obligaţie legală, pe care SRTV refuză 
s-o respecte(!).
 O altă posibilă sursă de informaţii preţioase 
privind activitatea artiştilor interpreţi de-a lungul 
timpului o constituie arhivele instituţiilor publice 
de cultură (teatre, opere, filarmonici etc.) unde 
generaţii de artişti interpreţi au fost angajaţi cu 
cărţi de muncă. În luna ianuarie 2004 CREDIDAM 
a adresat o scrisoare conducerilor acestor instituţii 
solicitându-le să ne pună la dispoziţie lista artiştilor 
care au fost membri acestor ansambluri sau trupe 

de teatru. Aceste liste, alcătuite pe ani, introduse 
în baza de date a CREDIDAM ne-ar permite o 
identificare cu maximă acurateţe a participanţilor 
la acele înregistrări efectuate înainte de 1990, 
aflate încă în perioada de protecţie de 50 de ani, 
în special a celorlalţi artişti care nu sunt menţionaţi 
pe coperta fonogramei/videogramei respective (de 
ex. membrii unei orchestre care aste menţionată 
doar ca nume). Din păcate au răspuns solicitării 
noastre cu promptitudine doar conducerile SRR, 
Filarmonicii din Sibiu (excelent material, prelucrat 
electronic), Filarmonicii din Iaşi, Filarmonicii 
„Oltenia” din Craiova, Filarmonicii din Arad. În 
unele locuri n-i s-a explicat că aceste arhive nu 
mai există sau nu se ştie cu precizie ce cuprind. 
În rest, tăcere. Desigur, rămâne deschisă invitaţia 
noastră pentru colaborare adresată administratorilor 
acestor arhive, protejate totuşi de lege în România. 
Ne nelinişteşte însă greutatea cu care comunicăm 
şi avem acces la aceste informaţii publice, în 
beneficiul artiştilor, dar promitem să perseverăm. În 
fond, anul 2007 este foarte aproape.

   exemplul 2

   exemplul 1

aceste documente pot fi văzute şi pe site-ul nostru: www.credidam.ro
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DREPTURILE CONEXE IN VIZIUNE AUTOHTONA

  Centrul Român pentru Administrarea 
Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDI-
DAM colectează şi repartizează su-
mele care reprezintă drepturile artiştilor 
interpreţi, în temeiul Legii nr.8/1996 priv-
ind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Pentru a identifica drepturile cuvenite 
individual artiştilor interpreţi, utilizato-
rii (posturile de radio, tv, cablu, etc.) au 
obligaţia de a ne comunica lista integrală 
a înregistrărilor difuzate, cu precizarea 
fiecărui artist participant. Din păcate nu 
întotdeauna dispunem de informaţii com-
plete în ceea ce priveşte de exemplu 
membrii unei orchestre simfonice sau 
trupă de teatru care au realizat în grup 
o înregistrare difuzată şi care a produs o 
remuneraţie.
De aceea, pentru a se evita confuzii şi 
plăţi greşite, CREDIDAM a început deja 
construirea unei bănci de date ce cu-
prinde numele şi activitatea artisticã a 
tuturor artiştilor interpreţi români, membri 
ai trupelor de teatru sau ai orchestrelor 
din România.
Pentru o identificare completă, exactă a 
beneficiarilor acestor drepturi, vă rugăm 
să binevoiţi a ne ajuta cu informaţiile pri-
vind actorii sau instrumentiştii instituţiei 
dumneavoastră, începând cu anul 1954, 
aşa cum reies ele din cărţile de muncă 
arhivate la dumneavoastră.
Pentru sistematizarea informaţiilor vă 
rugăm să binevoiţi a utiliza, dacă este 
posibil, formatul electronic.
În cazul în care doriţi informaţii suplimen-
tare, vă rugăm să nu ezitaţi a ne con-
tacta. 
Persoana de contact este d-na Ana-Ma-
ria Tănăsescu.

Un Apel 
către 

Instituţiile de Spectacol

la faţă din 1989 şi adaptarea noastră la valorile 
occidentale au adus noutăţi şi în privinţa drepturilor 
artiştilor de toate felurile. Dacă noţiunile de drept 
de autor, de patent sau licenţă erau - de bine, de 
rău - incluse în legile comuniste, ideea de drepturi 
conexe a apărut în legislaţia postdecembristă 
abia în 1996, ca urmare a adoptării termenilor şi 
uzanţelor din Europa occidentală.
Sigur, putem spune că dreptul conex este o noţiune 
nouă şi că e firesc să fie nevoie de ceva timp ca 
ea să devină familiară celor implicaţi în activităţi 
ce presupun luarea sa în consideraţie. Să nu ne 
amăgim. 
În isteria legislativă din ultimii ani, au apărut mii de 
legi, hotărâri de guvern şi alte acte normative care 
sunt urmărite şi înţelese cu rapiditate de cei supuşi 
efectelor lor, aşa că nu văd de ce o simplă noţiune 
cum ar fi drepturile artiştilor interpreţi pune atât de 
mari probleme de interpretare. Totodată, drepturile 
de autor sunt acceptate şi plătite de mult mai mulţi 
utilizatori, cu toate că ele figurează în aceeaşi lege, 
cu aceleaşi drepturi şi obligaţii.
Eu cred că răspunsul se află în altă parte. 
Ne-am schimbat alcătuirea socială, forma de 
guvernământ şi economia, dar prejudecăţile încă 
nu s-au schimbat, şi nici 15 ani de - hai să-i zicem - 
capitalism nu au demolat percepţii adânc întipărite 
în psihologia neamului.
Încă din anii ’80 când mai primeam – cu ce frică 
- nişte liste de preţuri de la o firmă de vânzări de 
instrumente din Germania, eram uimit de faptul că 
sub numele meu era precizat – nemţeşte – “musiker”, 
adică, pe limba d-lui Pruteanu, “muzicant”. La ei nu 
e o meserie neserioasă şi oarecum înjositoare. 

 de Iulian Vrabete
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La ei, muzicantul este un meşteşugar  care îşi 
câştigă pâinea, poate mult mai cinstit şi la vedere, 
în filarmonică, pe scenă sau la colţul străzii, cu 
propriile mâini şi propriile însuşiri. Plăteşte taxe 
ca oricare altul şi are o meserie frumoasă şi chiar 
invidiată, pentru că presupune un program elastic, 
dar şi anumite calităţi indispensabile. 
Nouă, înaintaşii noştri barzi şi lăutari ne-au lăsat 
un folclor minunat, dar o percepţie medievală a 
acestei meserii. Vă rog doar să vă închipuiţi privirea 
viitorului socru – om serios - când află că exercitaţi 
profesiunea de muzician, ca să nu spun muzicant. 
Din păcate, romanul ”verde” are schema logică 
simplă: muzicant = ţigan = bun de nimic = zero. 
Celor care în decursul vieţii au mai cântat la câte 
o nuntă la ţară nu trebuie să le explic prea multe. 
Singura apreciere adevărată a actului muzical este 
cea care oferă oarece glorie plătitorului, şi anume 
aruncatul cu bani pe scenă, obicei de o tradiţie 
etnică precisă, transferat apoi în mediul fotbalistic 
şi nu numai.
Drepturile conexe sunt ale artiştilor interpreţi, 
drepturile de autor sunt ale compozitorilor. Nu 
prea merge să arunci cu bani în compozitori, dar 
nici să accepţi ca din afacerea ta să se înfrupte 
niste muzicanţi. Nu cred că exagerez prea mult 
când spun că mulţi dintre cei cu care negociem 
drepturile artiştilor interpreţi gândesc ceva în genul 
acesta. Poate la viitoarele negocieri ar avea succes 
propunerea ca plata drepturilor conexe să se facă 
în numerar, prin aruncare directă unui grup de 
muzicieni, ales prin tragere la sorţi.

SCHIMBAREA

4

Redactor Şef: Ştefan Gheorghiu
Concept&Realizare:
ARENA Communications
office@arena.com.ro

CREDIDAM-Centrul Român 
Pentru Administrarea 
Drepturilor Artiştilor Interpreţi.
Str. Jules Michelet nr. 15-17, 
Sector 1, 010462, Bucuresti, 
România
tel/fax         0040-21-650 20 54
                  0040-21-307 92 00
                  0040-21-307-92-01
                     www.credidam.ro
e-mail:      office@credidam.ro

ISSN  1584-0360



CREDIDAM

SAMI - Organizaţia 
care aparţine artiştilor interpreţi
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rganismul suedez de gestiune colectivă 
SAMI a fost fondat în 1963 la iniţiativa 
Sindicatului muzicienilor suedezi şi a 

Sindicatului actorilor suedezi.
 După un început cumva ezitant, când utilizatorii 
puneau la îndoială dreptul artiştilor interpreţi la 
remuneraţie, Curtea Supremă de Justiţie din 
Suedia a judecat şi a stabilit tariful pe care radio-
urile trebuiau să le plătească. Această decizie a 
pus capăt unei negocieri lungi în justiţie, al cărei 
rezultat final a fost o hotărâre foarte bună pentru 
titularii de drepturi care au căpătat un document, 
unde scria negru pe alb că ei, nu doar teoretic ci şi 
practic, au un drept legal la remuneraţie. Mai mult, 
decizia Curţii Supreme de Justiţie a fost pusă în 
practică cu efect retroactiv, ceea ce a permis ca 
distribuirea remuneraţiilor către artişti să înceapă 
relativ repede.
 Temeiul înfiinţării SAMI a fost adoptarea în 1960 a 
Legii Suedeze privind Dreptul de Autor în literatură 
şi opere artistice precum şi faptul că Suedia a fost 
a patra ţară în lume care a ratificat Convenţia de 
la Roma din anul 1961, convenţia internaţională 
care a creat baza juridică pentru drepturile artiştilor 
interpreţi.

 Astăzi, după mai mult de  patruzeci de ani, 
putem spune că munca noastră nu a fost în van. 
Astăzi, drepturile artiştilor interpreţi sunt general 
recunoscute şi acceptate în Suedia.
Anul trecut, SAMI a colectat aproximativ 127 
milioane de coroane suedeze (cca. 14 milioane 
de euro) reprezentând remuneraţia titularilor de 
drepturi, artiştii interpreţi. După deducerea a 15% 
costuri administrative, această sumă e distribuită 
direct, individual, titularilor de drepturi ale căror 
interpretări înregistrate au fost folosite în Suedia. 
Distribuirea are loc individual, pentru artiştii 
interpreţi suedezi, sau prin organismele similare 
din străinătate cu care SAMI a semnat acorduri 
bilaterale de reprezentare reciprocă.
 Dincolo de rolul său în administrarea acestor 
drepturi, SAMI are, de asemenea, ca ţintă 
desfăşurarea de activităţi care pot fi numite 
drept activităţi pentru promovarea/dezvoltarea 
activităţilor artistice. Prin crearea de asociaţii 
comerciale (commercial ventures), acum aceste 
activităţi înseamnă două săli de concert, din 
care una în Gotheborg (Storan) şi cea de-a doua 
în Stockholm (Nalen), sprijinirea organizării de 

seminarii, finanţarea lărgirii repertoriilor membrilor, 
cursuri de dirijat şi multe, multe altele.
 Pentru SAMI este important să sprijine valoarea 
unei vieţi culturale active ca şi crearea oportunităţilor 
pentru slujbe. Mai mult, aceste activităţi creează 
o legătură directă cu titularii de drepturi, ceea ce 
este extraordinar de important. Chiar şi publicul 
trebuie să înveţe că proprietatea intelectuală, ca şi 
proprietatea materială, are un preţ ce trebuie plătit.
 Anul trecut, SAMI a produs peste 700 de concerte 
cu peste 200.000 de spectatori în Nalen şi în Storan. 
Mai mult, peste 2000 de grupuri muzicale „no name” 
au avut posibilitatea să fie promovate în concerte, 
pe aceste scene. Peste 6.000 de muzicieni au 
folosit studiourile noastre de înregistrări care sunt 
oferite membrilor noştri, la preţuri reduse.
 Pe scurt, iată de ce SAMI poate fi denumită 
organizaţia care aparţine artiştilor interpreţi.

HILTON

fotografii: Hans Wretling

Hans Lindström
Director executiv, SAMI

Cel mai tânăr membru
CREDIDAM

Miruna Victoria Popescu

Nepoata dirijorului Paul Popescu
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 C
olegi care îm

plinesc 50 de ani în 2004

          IMPORTANT

listaalb\neagră

cablutvradiocpav

Lista Albă
Astral Telecom SA
Computer Service Srl
Control SA
Dacoluci Srl
Imra 2001 Srl
Intex Prim Universal Srl 
Samtel Srl
Tita & Company Srl
Avis Srl 
El Nico Srl
Cable Vision of Romania

cablu
Lista Albă 
ProTV SA
Deşteptarea SA -Alfa TV
Regal SRL
Burtila & Co Electron srl

tv

Romsat SA - Activ Fm
Exo Rad Studio Servcom SRL - 
Media 3RTV SRL Orăştie - Radio 
Color
Radio Vest Srl
Scorpion Impex - Evenimentul Sibian 
Sephora Impex SRL - Radio 74 Tg Jiu

Lista Albă
Societatea Română de Radiodifuziune
Radio Delta rfi SRL
Analog SA
Deşteptarea SA - Radio Alfa
Media Sud Europa SA - Radio Sud, Ra-
dio Prompt
Meridian Media SRL - Radio Meridian
MG 99 SRL - Radio Impact
Pro Imagine SRL
Radio Renaşterea SRL
Radio Voces Campi - Călăraşi
Regal SRL - Radio Vâlcea
RTF SRL - Radio Dada

radio
Lista Albă
Panasonic Romania SRL
Genco Electric SRL
Gimex International
Telezimex   SA
Star Print Trade CO SRL  
Casettaro SRL
Agis Computer SRL
Flamingo Computers SA
Prodata International SRL
Meda  SA   
Rit SRL 
Ro Ger Impex 95 SRL  
Rombiz Impex SRL 

Altex Impex SRL
Flanco International SA
Interexpo Prodcom SRL - Domo
LR Marketing SRL - Emtec
New Link SRL
Relco SA

cpav

   

radio
cpav

Societatea Română de Televiziune
Abc Plus Media SRL - Naţional TV
Dacia RTV SA - TV K-lumea (Atomic)
News Television Romania  SRL - B1 TV
Digital 3 SA
Diplomatic TVR Prest SRL
Televiziunea Pax TV SRL - Pax TV
Terra Sat SRL
Music Television System SRL
SC Romsat Card inal Network SA - Tele   
7ABC

tv

Irina Rădulescu

RCS
UPC Romania SA
National Sil Co Srl
Oltenia Network Cable Srl
Radio M Plus Srl
Satba Catv Srl
Terra Sat Srl

cablu Lista Neagr\ Lista Neagr\

Lista Neagr\


Lista Neagr\

• Decizia nr. 5/1999 pentru colectarea 
remuneraţiei compensatorii pentru copie 
privată, în conformitate cu art.107 din 
Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe ; 
• Decizia nr. 1/2000 pentru colectarea 
remuneraţiilor datorate de utilizatorii de 
înregistrări în domeniul fonogramelor, în 
conformitate cu HG nr. 71/2000 ; 
• Decizia nr. 41/2002 pentru colectarea 
remuneraţiilor datorate de utilizatorii de 
înregistrări din domeniul audiovizual, în 
conformitate cu HG nr. 119/2002 ;
• Decizia nr. 149/2003 pentru colectarea 
remuneraţiilor datorate de utilizatorii de 
înregistrări în domeniul fonogramelor, în 
conformitate cu HG nr.143/2003. 
Legea 285/2004, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe clarifică şi 
situaţia juridică a actelor normative indicate 
mai sus. 

Astfel :
Art. IV din Legea 285/2004 precizează 
: …Până la aprobarea metodologiilor 
negociate conform prevederilor prezentei 
legii, se aplică tabelele şi metodologiile 
stabilite prin actele normative în vigoare.
 În consecinţă, până la publicarea în 
Monitorul Oficial a noilor metodologii, 
actele normative în vigoare îşi produc 
deplin efectele. 
 Dorim să precizăm că în conformitate cu 
actele normative în vigoare, susmenţionate, 
neachitarea la timp a remuneraţiilor 
datorate artiştilor interpreţi atrage după sine 
calcularea de penalităţi, care nu credem că 
sunt în interesul dumneavoastră. 
 Plata regulată a acestor drepturi de 
proprietate intelectuală este în beneficiul 
tuturor:
* Utilizatorii/societăţile comerciale pot să-
şi planifice business plan-ul, evitând plăţi 
neprevăzute, dificil de contabilizat;
* Titularii de drepturi îşi primesc periodic, 
în intervale determinate de timp, la zi, 
drepturile ce li se cuvin.

Stimati utilizatori, 
Pentru evitarea oricăror confuzii, permiteţi-ne să vă reamintim următoarele: 
CREDIDAM este organismul de gestiune colectivă mandatat să colecteze 
drepturile artiştilor interpreţi, în baza următoarelor Decizii emise de ORDA :
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Alifantis Nicu
Amarinei Otelean Maria
Ana Drăghia Gheorghe Doru
Andrieş Alexandru
Baciu Marieta
Bitulescu Relu
Blagan Iulia
Botea Mimi
Buta Lidia
Caragea Ion
Caramitru Michaela
Ceapă Adrian
Cioacă I. Ioan Doru
Cojocaru  Mihai
Crişan Maria
Diaconu Maria Diana
Dumitrescu Ioan
Elekes Mihaly
Emandi Codrin
Epuran Gabriela
Epuran Mihai
Francu Emil
Fulop Olga
Gheorghiu Gheorghe
Iosub Dumitru
Juverdeanu Turcu Elisabeta
Lese Grigore
Macovei Vasile



CREDIDAM

 
Credidam: Drepturile la asociere liberă, 
autodeterminare şi autogestiune stau la baza 
creării şi funcţionarii unor organisme ale societăţii 
civile, cum ar fi organismele de gestiune colectivă. 
Ca artist interpret liber profesionist cum apreciaţi 
rolul şi funcţionarea CREDIDAM în cadrul societăţii 
româneşti, organism al cărui membru sunteţi?
Nicu Alifantis: Cred că putem vorbi de 
o instituţie care funcţionează coerent în 
clipa de faţă, atât cât celelalte structuri ale 
societăţii româneşti îi permit acest lucru.
Meritoriu este faptul că de la înfiinţare 
până în prezent, CREDIDAM a crezut în 
rolul său, s-a luat foarte tare în serios şi a 
dovedit că s-a pus în slujba artiştilor
C: Cum apreciaţi efectele actualului proiect de 
modificare a Legii nr. 8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe, asupra drepturilor 
artistilor interpreţi? 
Nicu Alifantis: Mi se pare o mare 
nedreptate. Dar cel mai tare mă intrigă 

şi mă nedumireşte faptul că personalităţi 
importante artistice sprijină un proiect care 
nedreptăţeşte breasla din care şi domniile 
lor fac parte şi asta doar de dragul unor 
interese politice sau de altă natură. 
Optimismul meu, cronic aş putea spune, 
mă face să cred că totuşi acest proiect  de 
modificare a Legii nr.8/1996 nu va deveni 
realitate şi vom intra într-o normalitate pe 
care ne-o dorim cu toţii.
C:Care este mesajul dumneavoastră personal 
pentru artiştii interpreţi, pentru membrii CREDIDAM 
şi pentru ceilalţi colegi ai dumneavoastră din sfera 
creaţiei artistice ?
Nicu Alifantis: Pentru că interesele 
breslei sunt mult mai importante, merită să 
nu facă nici un fel de compromis, merită 
să elimine orgoliile, merită să fie mult mai 
uniţi şi să nu pună mai presus de arta în 
slujba căreia s-au pus interese meschine 
şi trecătoare.

Interviu realizat de Igor Butnaru
nicualifantis

aimanmussakhodzhaeva
În Europa se cunosc destul de puţine lucruri 
despre Kazahstan. Cu siguranţă cititorii noştri 
ar vrea sa afle câte ceva despre istoria şi cultura 
poporului kazah.
A.M. Cultura Kazahstanului este 
foarte variată. Aceasta îmbină vechile 
tradiţii naţionale cu direcţiile moderne 
de dezvoltare a diferitelor arte precum: 
pictura, artele grafice, sculptura, muzica, 
teatrul, cinematografia, coregrafia 
etc. Istoria Kazahstanului este foarte 
interesantă, este descrisă în muzică 
şi poezie, gravată în vechile pietre, în 
monumentele arhitecturii medievale, în 
ornamentele deosebite ale covoarelor, 
decoraţiunilor şi bijuteriilor. Lupta poporului 
kazah împotriva duşmanilor şi marea 
vitejie a eroilor kazahi, precum Kenesary 
Han, Ablai Han etc., sunt prezentate în 
povestiri epice, în poeme. Există foarte 
multe cărţi despre istoria Kazahstanului. 
Voi marca numai câteva din datele şi 
evenimentele importante.
Originea antică a culturii Kazahstanului  
este legată de istoria vechilor triburi 
– Saxii, Hunii şi alţii. Marele om de ştiinţă, 

Violonista Aiman Mussakhodzhaeva, Artist al 
poporului din Republica Kazahstan, este cel mai de 
seamă reprezentant al şcolii de vioară din ţara sa. 
S-a format la Şcoala de muzică Baysseitova şi la 
Conservatorul de Stat “Ceaikovski” din Moscova, 
absolvind strălucit în 1983. Din 1983 este solistă 
a Filarmonicii “Jambul” din Kazahstan. A concertat 
în săli renumite din întreaga lume, cu un repertoriu 
vast, de la Bach şi Mozart la Ceaikovski, Sibelius 
şi muzică contemporană. În anul 1992 violonista a 
fondat orchestra de cameră ”Academy of Soloist”, 
formaţie alături de care a concertat în Rusia, SUA, 
Japonia, Germania, Austria. Începând cu 1993 
face parte din juriul Concursului internaţional 
„Ceaikovski”; predă vioara la conservatoarele 
din Moscova, Almaty şi Bishkek şi face parte din 
diverse organizaţii muzicale. În 1998 interpreta a 
desăvârşit proiectul înfiinţării Academiei Naţionale 
de Muzică de la Astana, capitala Republicii 
Kazahstan, instituţie unde este preşedinte. Aiman 
Mussakhodzhaeva deţine titlul de Artist al poporului 
(1986), Academician la Academia internaţională 
de arte (1998), titlu onorific UNESCO de “Artist al 
păcii” (1998), Premiul de Stat în domeniul culturii 
(2000) şi Premiul pentru realizări excepţionale în 
domeniul artei şi muzicii (2002). continuare în pagina 13

interviu
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Repartiţia din mai 2004 a avut ca sursă principală sumele încasate în semestrul 2 al anului 2003. 
Suma totală încasată în perioada respectivă a fost de 30 124 mil lei. Suma intrată în repartiţie a fost de 
30 633 mil.lei (inclusiv cota de copie privată audiovizuală cuvenită autorilor şi producătorilor) fiind constituită din : 
28 362 mil. lei încasate în semestrul 2 al anului 2003
1 882 mil. lei încasate în semestrul 1 al anului 2003 
389 mil. lei încasate în anul 2002

Sumele repartizate provin din următoarele surse : 

Rep_surse
Analiza sumelor repartizate încasate de la utilizatorii  radio, Tv , cablu
I.Sumele repartizate din sursa radio au fost încasate de la 24 utilizatori din care 
4 au plătit 
sume peste 30 mil. lei ceea ce reprezintă 96% din total. 
Perioadelele pentru care s-au făcut plăţile de la plătitorii majori au fost :
1. Postul de radio naţional:  octombrie 2002- iunie 2002
2. Radio Contact:  2002, ianuarie-martie 2003
3. Radio Alfa: 2000, 2001, ianuarie-septembrie 2002
4. Radio Sud Craiova: 2000, 2001, ianuarie-iunie 2003

II.Sumele repartizate din sursa televiziune au fost de la 4 utilizatori din care 2 au 
plătit 99,6% şi anume :
a) Antena1 pentru 2001, 2002, iaanuarie-martie 2003 numai pentru  utilizarea 
înregistrărilor audio
b) Prima TV aprilie – decembrie 2001 tot numai pentru  utilizarea înregistrărilor 
audio

                                               Mil. Lei
Decembrie 2000 Rep1   2277
Iunie 2001 Rep2   1803
Iulie 2002  Rep3   2655
Februarie 2003 Rep4 11702
Septembrie 2003 Rep5 33672
Mai 2004                 Rep6 29332

Nota: La repartiţia 5 au fost fost cuprinse sume 
colectate din domeniul audiovizual pe o perioadă de 1 
an şi 6 luni, iar la repartiţia 6 pe o perioadă de 6 luni.

Sume repartizate 
Sursa              Suma(mil.lei)
Radio                           3,542
TV                           6,231
Cablu                         15,822
Ambiental             1,872
Distr.film                              628
CopieAudio                583
CopieAV                           1,955
                         30,633

Ana Maria Tănăsescu

Înregistrările audiovizuale au făcut obiectul plăţilor doar la posturile TV Etalon şi 
Regal Rm.Vâlcea
III.Din cei 86 distribuitori prin cablu care au plătit pentru utilizarea prestaţiilor 
artistice, 21 au plătit 
peste 100 mil. lei ceea ce reprezintă 90 % din suma repartizată din sursa cablu.
Cei mai importanţi plătitori au fost : Terra Sat Comp, UPC Romania, Astral 
Telecom, FX Comunication.

Din analiza perioadelor pentru care s-au făcut plăţile reiese că încă 
nu există o normalitate în practica respectării drepturilor conexe. 
Astfel se constată că din totalul sumelor repartizate numai 58% sunt plătite 
pentru difuzările din anul 2003 în anul 2003, restul sunt restanţe :
2,4 %   sume plătite pentru anul 2000 
17,7 % sume plătite pentru anul 2001  ( cea mai mare parte cablu audio şi TV 
audio)
21,9 % sume plătite pentru anul 2002  ( cea mai mare parte cablu audiovizual şi 
TV audio)

Repartizarea sumelor colectate de CREDIDAM 
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Perioade

Un studiu comparativ cu celelalte repartiţii evidenţiază faptul că sumele sunt 
în creştere şi se stabilizează datorită :
1. creşterii numărului de utilizatori  care au început să achite remuneraţia 
datorată artiştilor interpreţi pentru domeniul audio
2. publicării  hotărârii de guvern privind utilizarea prestaţiilor audiovizuale, 
HG119/2002. Probleme mari mai sunt cu plăţile pentru domeniul 
audiovizual din partea televiziunilor
Evoluţia numărului de membri înscrişi a cunoscut o dinamică accentuată, 
în special după repartiţia din septembrie 2003. Din membrii înscrişi în anul 2003 aproape 
jumătate s-au înscris în ultimele 3 luni ale anului.  
Numărul de membri CREDIDAM la data de 31.08.2004  a fost de 4661.

Membri

De repartiţia 6 au beneficiat 3474 de artişti interpreţi, membri CREDIDAM înscrişi până la data de 
31 ianuarie 2004, care au avut repertoriul actualizat şi card. Ulterior repartiţiei din mai 2004, 
la sfârşitul lunii iulie, s-au mai calculat şi virat sumele cuvenite din repartiţiile anterioare 
pentru un număr de 1876 de membri din următoarele categorii :
a) înscrişi după data când a avut loc repartiţia din septembrie 2003 şi viramentele din decembrie 2003
b) care au actualizat repertoriul , în special cel din domeniul audiovizual
c) pentru care existau sume calculate şi s-au înregistrat între timp numărul contului şi 
cardului BCR  comunicate fie de artist fie de BCR

Distribuţia pe gen de interpretare a artiştilor a sumelor virate a fost :

Luna Tip rep           Nr.beneficiari Din care 
 1 Mai  repartitia 6              3474 2663 Muzicieni
    597 Actori
    214 Dansatori 
 2 Mai  repartitii ant            1192 808 Muzicieni 
    330 Actori 
    54 Dansatori 
 3 Iulie repartitii ant            1876 1224 Muzicieni 
    506 Actori 
    146 Dansatori 

Nr.Total An Nr.inscrisi
39 1996             39
895 1997            856
1260 1998            365
2138 1999            878
2431 2000            293
2655 2001            224
2838 2002            183
3866 2003          1028
4661 2004            795

An         Procent
Pt.2000                 2.4
Pt.2001               17.7
Pt.2002               21.9
Pt.2003                  58
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  Centrul român pentru administrarea drepturilor artiştilor interpreţi - CREDIDAM convoacă membrii săi la ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARĂ  ce va avea loc duminică 31.10.2004 ora 9.00, la sala „ AUDITORIUM ” a Muzeului Naţional de 
Artă al României din str. Ştirbei Vodă nr. 1, sect. 1, Bucureşti.

Ordinea de zi este urmatoarea: 
•  Acreditare.
•  Delegaţi.       
•  Membri individuali.
•  Stabilirea Cvorum-ului.
•  Cuvânt de salut al invitaţilor.
•  Alegerea   secretariatului Adunării Generale.
•  Modifi carea statutului CREDIDAM, în conformitate cu prevederile legii nr.285/2004 
pentru modifi carea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
•  Hotărâri privind sistemul de repartiţie.
•  Diverse.

  În cazul în care nu este întrunit cvorumul, conform art. 14 din Statutul CREDIDAM, Adunarea Generală Extraordinară va fi  convocată pentru data de 
01.11.2004 ora 9 şi va avea loc la sala „ AUDITORIUM ” a MUZEULUI NAŢIONAL DE ARTĂ al României, str. Ştirbei Vodă nr. 1, sect. 1, Bucureşti. Deciziile vor 
fi  luate cu majoritatea absolută a celor prezenţi, oricare ar fi  numărul lor.
   Accesul în sală este per
307.92.00, 307.92.01, mobil 0724 567 205 sau la e-mail offi ce@credidam.ro

eveniment

decupează

10

SENA este o organizaţie desemnată de 
Ministerul Justiţiei din Olanda să implementeze 
Actul Drepturilor Conexe (legea olandeză care 
reglementează drepturile conexe dreptului de 
autor. Este o particularitate a Olandei care are o 
lege pentru dreptul de autor şi una separată pentru 
drepturile conexe. Spre deosebire de CREDIDAM, 
care administrează doar drepturile artiştilor interpreţi, 
SENA este o organizaţie comună atât artiştilor 
interpreţi cât şi producătorilor de fonograme– n.r.). 
Pe scurt, implementarea legii înseamnă colectarea 
şi distribuirea remuneraţiilor.
Aşa cum prevede şi statutul, “Obiectul de activitate 
al SENA este să reprezinte interesele materiale şi 
imateriale ale interpreţilor şi producătorilor, ţinând 
cont de drepturile conexe ale acestora.” 
Pe de o parte, activitatea SENA înseamnă eliberarea 

de licenţe pentru utilizatori, respectiv posturile de 
radio, TV, cablu şi companiile sau instituţiile unde 
muzica este folosită pentru crearea unei ambianţe 
plăcute (ambiental). Pe de altă parte, SENA 
analizează informaţiile privind folosirea muzicii de 
diverşii utilizatori şi calculează remuneraţiile datorate 
titularilor de drepturi.  
SENA este o organizaţie unde lucrează 32 de 
persoane, fiind structurată în trei divizii principale, 
care operează independent una de cealaltă:
• Marketing şi Licenţe ;
• Distribuţie ;
• Relaţii Externe. 
Folosind un soft creat special pentru calcularea 
remuneraţiilor cuvenite fiecărui titular de drepturi, 
SENA procesează anual o cantitate imensă de 
informaţie, în beneficiul artiştilor interpreţi şi al 
producătorilor.  
  Într-un răstimp de numai 10 ani de funcţionare, 
SENA    şi-a câştigat o reputaţie solidă, atât pe 
plan naţional, în Olanda, cât şi pe plan european, 
reprezentând un mare număr de artişti şi producători 
deopotrivă. În anul 2003 SENA a colectat suma de 
16.476.000 euro.

În zilele de 06 şi 07 septembrie, a venit la Bucureşti 
domnul Hans van Berkel, director executiv al SENA, 
una din cele mai importante organisme de gestiune 
a drepturilor conexe din Olanda. Scopul vizitei l-a 
constituit semnarea acordului bilateral de cooperare 
între SENA şi CREDIDAM. În baza acestui acord, 
cele două asociaţii vor realiza un schimb reciproc 
de informaţii şi de remuneraţii, astfel încât interesele 
artiştilor interpreţi, membri ai celor două organisme de 
gestiune, să fie reprezentate în cele două ţări. 
Cu ocazia prezenţei sale la Bucureşti, domnul Hans 
van Berkel a avut întrevederi la Ambasada Regatului 
Olandei în România şi la Oficiul Român pentru Drepturile 
de Autor – ORDA, unde a fost primit de doamna 
director general Rodica Pârvu, domnul director general 
adjunct Eugen Vasiliu şi domnul director DRNOGCRP 
Laurenţiu Oprea.
În ambele vizite oaspetele olandez a remarcat buna 
conlucrare a celor două organisme de gestiune în 
cadrul SCAPR precum şi perspectivele dezvoltării 
colaborării, în interesul reciproc al artiştilor interpreţi din 
cele două ţări. 

ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ 

Colegii noştri olandezi
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Subscrisa…………………………..cu sediul social în…………………………………….. str…………………………Nr….bl……..
sc….. et…… ap………. sect/jud ………………înreg. la Registrul Comertului………………………….………………………….….
C.FC/UI.…………………cont  bancar…………………………………..reprezentată prin dl/dna……………………….. în calitate de 
…………………………………… din …………………….. str……………… Nr…,bl……..sc….. et…… ap………. 
sec/jud.……………………………., tel………….., fax…………, Email……………………… am luat cunoştinţă de prevederile HG 
nr. 71/2000, HG nr. 143/2003 şi HG nr. 119/2002, privind obligaţia semnării contractelor de licenţă neexclusivă/autorizaţie şi achitării 
către CREDIDAM a remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi români şi străini, stabilite conform actelor normative de mai sus.
Declar pe proprie răsundere următoarele :
 Nu am avut un control al poliţiei economico-financiare care să-mi solicite autorizaţia acordată de CREDIDAM
 Societatea are în exploatare următoarele puncte de lucru în care se difuzează prestaţii artistice muzicale fixate pe fonograme sau 
prestaţii artistice din domeniul audiovizual:

1
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

 Îmi asum răspunderea prevăzută pentru declaraţii în acte oficiale, că datele communicate corespund realităţii şi mă angajez să 
comunic în maximum 10 zile, orice modificare survenită referitoare la informaţiile de mai sus.
 Contractele semnate de ……………………………….vor fi transmise pentru semnare la CREDIDAM Bucureşti, Str. Jules 
Michelet, nr. 15-17, et.2, ap.11, sect. 1, urmând să se transmită către utilizator cîte un exemplar semnat de ambele părţi.
 Pentru discoteca……………………., mă angajez să transmit raportul financiar conform modelului anexat, pînă la data 
de…………………pentru perioada………………….., urmînd ca pentru luna curentă, să transmit raportul financiar până la data de 05 
a lunii următoare (Atunci când este cazul).

Data…………………
           L.S.
           Semnătură utilizator

Nr.  
Crt.      Tip unitate                          Suprafaţă                                            Adresa                              Data intrării în exploatare

DECLARAŢIE

Pentru utilizarea în domeniul ambiental 
(hoteluri, restaurante, baruri, discoteci, 
transporturi etc) a prestaţiilor artiştilor 
interpreţi înregistrate pe fonograme 
sau audiovizuale, este necesar să 
se obţină o licenţă (autorizare) de la 
CREDIDAM şi în acest scop trebuie 
să efectuaţi următorii paşi:

S.C. (denumirea societăţii)________________________________________________________________
adresa_________________________________________________________________________________
tel(fax)___________________________denumirea unităţii______________________________________
Raport financiar pentru perioada ___________________________________________________________
Suma brută încasată:_____________________________________________________________________
Bilete___________________Consumaţie________________Total încasări__________________________
Luna____anul_____________

Data_____________________                                                                        Semnătura persoanei autorizate
                                                                                                 
                                                                                                                                                              Ştampila              

ambiental
1.Detaşaţi şi completaţi DECLARAŢIA 
alăturată şi expediaţi-o la sediul 
CREDIDAM
2. Efectuaţi plata prin virament către 
CREDIDAM a sumelor prevăzute în 
tarifarele alăturate, pentru categoria 
respectivă de utilizare a prestaţiilor 
artistice înregistrate (fonograme sau 
audiovizuale)
3. După primirea de la CREDIDAM 
a tipului de contract corespunzător 

pentru fiecare punct de lucru, acesta 
va fi completat, semnat şi returnat la 
CREDIDAM (în dublu exemplar).
4. Pentru discoteci este necesar ca, 
odată cu completarea Declaraţiei 
şi semnarea contractului de către 
utilizator să fie completat şi un Raport 
financiar, care trebuie să aibă formatul 
pe care  îl prezentăm alăturat

decupează
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TARIFELE ACTUALIZATE PENTRU DOMENIUL AMBIENTAL
COMUNICAREA PUBLICĂ A PRESTAŢIILOR ARTISTICE MUZICALE FIXATE PE FONOGRAME

Tarifele actualizate pentru comunicarea publică a prestaţiilor artistice fixate pe videograme din domeniul ambirntal vor fi publicate în numărul viitor

F. Transporturi****)   
1. Transporturi rutiere de pasageri  
a) autobuze, troleibuze, tramvaie                                30,000 lei
b) microbuze şi taxiuri                                                  70,000 lei
c) autocare în transport intern şi internaţional 
- intern                                                                                 150,000 lei
- extern                                                                                 300,000 lei
- combinat                                                                               220,000 lei
d) Vehicule de agrement, atelaje, remorci, platforme        70,000 lei
2. Transporturi feroviare:  
a) trenuri de pasageri în trafic intern                                 220,000 lei
b) trenuri de pasageri în trafic internaţional                     300,000 lei
c) vagoane-restaurant sau bar în trafic intern                          220,000 lei
d) vagoane-restaurant sau bar în trafic internaţional         300,000 lei
3. Transport aerian:  
a) zboruri interne                                                         220,000 lei
b) zboruri continentale                                                430,000 lei
c) zboruri transcontinentale                                        850,000 lei
4. Transport pe apă:  
a) ambarcaţiuni de agrement pe lacuri                         70,000 lei
b) transporturi fluviale de agrement                                 220,000 lei
5. Transport pe cablu:  
a) telecabine                                                               70,000 lei
b) lifturi şi ascensoare                                                              15,000 lei
c) spaţii de aşteptare                                                   45,000 lei
6. Aeroporturi:  
a) interne                                                                    220,000 lei
b) internaţionale                                                         300,000 lei
7. Gări şi staţii de metrou:  
a) în Bucureşti şi în municipii reşedinţă de judeţ      150,000 lei
b) în alte oraşe                                                          110,000 lei
c) săli de aşteptare clasa I                                           90,000 lei
8. Autogări                                                        70,000 lei
*) În calculul suprafeţelor vor fi luate în considerare spaţiile comerciale utile, 
inclusiv ringurile de dans. Dacă acelaşi spaţiu este utilizat pentru mai multe 
activităţi, remuneraţiile reprezentând drepturile cuvenite artiştilor interpreţi sau 
executanţi şi producătorilor de fonograme se vor plăti pentru fiecare activitate 
în parte.  
**) În calculul suprafeţelor vor fi luate în considerare spaţiile comerciale utile. 
***) Remuneraţiile prevăzute pentru unităţile de cazare se percep numai în 
cazul existenţei echipamentelor radio-TV în camere.  
****) La transportul aerian sumele forfetare sunt aplicabile pentru fiecare 
cursă, dar numai în cazul aeronavelor dotate cu echipament de ascultare pentru 
pasageri. Pentru mijloacele de transport neutilizate mai mult de 20 de zile pe 
lună nu se plătesc remuneraţii. La transporturile de pasageri rutiere, feroviare 
şi pe apă sumele sunt datorate numai pentru mijloacele de transport dotate cu 
echipament specific (difuzare, amplificare, ascultare, după caz).

A. Unităţi de alimentaţie (restaurante, cafenele, braserii, baruri, fast-
food, cofetării şi asimilate, săli de jocuri, cazinouri)*)    
1. În oraşe sau în staţiuni turistice: 
a) cu suprafaţa de până la 100 mp                                     150,000 lei
b) cu suprafaţa cuprinsă între 100-200 mp                           220,000 lei
c) cu suprafaţa cuprinsă între 200-500 mp                           300,000 lei
d) cu suprafaţa de peste 500 mp                                            430,000 lei
2. În comune şi sate: 
a) cu suprafaţa de până la 50 mp                                         70,000 lei
b) cu suprafaţa de peste 50 mp                                                90,000 lei
B. Discoteci                                                         1,5% din încasări brute
C. Unităţi comerciale sau de prestări de servicii**)   
1. În oraşe şi în staţiuni turistice:  
a) cu suprafaţa de până la 100 mp                                           70,000 lei
b) cu suprafaţa cuprinsă între 100-200 mp                     150,000 lei
c) cu suprafaţa cuprinsă între 200-500 mp                           220,000 lei
d) cu suprafaţa de peste 500 mp                                            300,000 lei
2. În comune şi sate  
a) cu suprafaţa de până la 200 m2 inclusiv                         70,000 lei
b) în spaţii cu suprafaţa de peste 200 mp                           110,000 lei
3.Standuri mobile, vehicule publicitare 
care activează în spaţii publice                                150,000 lei
D. Sport şi agrement   
1. Stadioane:  
a) sub 10.000 de locuri                                            360,000 lei
b) peste 10.000 de locuri                                      140 lei/scaun
2. Piscine, plaje, ştranduri, pârtii de schi         70,000 lei
3. Patinoare deschise publicului                                   150,000 lei
4.Şcoli de dans, şcoli de balet, centre de 
sănătate şi gimnastică aerobică                                              150,000 lei
5. Săli de sport, patinoare şi piscine de antrenament sportiv   70,000 lei
6. Parcuri de distracţie                                                  220,000 lei
7. Orăşele ale copiilor, serbări, 
alte activităţi dedicate copiilor                                               150,000 lei
E. Turism***)   
1. Hoteluri până la categoria trei stele, situate în staţiuni turistice  
a) cu capacitate de cazare mică                                              70,000 lei
b) cu capacitate de cazare medie  (31-100 camere)               150,000 lei
c) cu capacitate de cazare mare                               220,000 lei
2. Hoteluri până la categoria trei stele inclusiv, situate în oraşe: 
a) cu capacitate de cazare mică                                   90,000 lei
b) cu capacitate de cazare medie                                      150,000 lei
c) cu capacitate de cazare mare                               300,000 lei
3. Hoteluri de categoriile patru şi cinci stele                         600,000 lei
4. Moteluri, cabane, campinguri şi sate de vacanţă     70,000 lei
5. Unităţi de cazare agroturistice, 
popasuri turistice,  pensiuni                                                     70,000 lei

PREZENTELE TARIFE SUNT VALABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.05.2003

infoutil
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filozof, scriitor al Renaşterii Orientale, 
Abu Nasyr Al-farabi s-a născut în vechiul 
oraş Otrar, situat în sudul Kazahstanului. 
Există un mausoleu denumit după 
Akhmed Yassaui, marele filozof din 
Turkestan, oraşul sacru al musulmanilor 
din Kazahstan.  Islamismul s-a dezvoltat 
în Kazahstan începând din secolul 
VII, dar multe particularităţi  ale culturii 
păgâne – Tengrian, Shaman etc., au 
devenit proprietate ale culturii kazahe prin 
tradiţie, muzică, poezie, obiceiurile vieţii 
de zi cu zi. Marele Drum al Mătăsii trecea 
prin stepele din sudul Kazahstanului şi 
lega culturile occidentală şi orientală. În 
vechiul Kazahstan, modul principal de 
viaţă era cel nomad. De aici a rezultat 
creaţia dezvoltată, surprinzătoare şi 
orală, capacitatea de exprimare a gândirii 
poetice. Arta oratoriei era un atribut al 
judecătorilor  (biy), al militarilor (batyr). În 
oratorie se întreceau nu numai muzicienii, 
dar şi oamenii de stat – Kazybek bi, Tole 
bi, Aiteke bi (celebri judecători kazahi).
  Un celebru reprezentant al artei poetice 
este poetul Kahah (akyn) Abai, care 
a trăit în secolul XIX. În secolul XIX a 
existat o dezvoltare a culturii europene 
în Kazahstan. Abai a tradus poezii de 
Puşkin, Lermontov, Goethe, Krilov. A fost 
un exemplu de conectare a culturilor. 
 În sfera muzicii, poporul kazah are o mare 
moştenire muzicală şi instrumentală. 
Cântecul şi kuy acompaniau kazahul 
peste tot: la căsătorie, la înmormântare, 
în bătălii, în junket, în viaţa zilnică,  era o 
artă profesionistă de creaţie individuală a 
kuyshy (un bărbat care interpreta şi crea 
melodii instrumentale pentru drâmbă, 
cobză – un instrument folcloric kazah), 
a akyn (un bărbat care interpreta şi crea 
cântece).
 Kazahstanul este remarcabil prin 

combinarea tradiţiilor naţionale cu noile 
sale calităţi în procesul influenţei culturale. 
A existat în cursul istoriei, dar s-a dezvoltat 
în secolul XX, când ca urmare a revoluţiei 
din Octombrie s-au format instituţii 
moderne, europene, de dezvoltare a 
artei.  
 În muzică, pe lângă instrumentele 
tradiţionale kazahe - drâmba, cobza - şi 
arta instrumentală, au apărut instrumente 
europene, orchestre simfonice, teatre 
de operă şi de artă dramatică, lucrări de 
operă, cvartete, simfonii etc.
 În secolul XX arta muzicală din Kazahstan 
este reprezentată de interpreţi, cântăreţi, 
compozitori şi dirijori celebri. Unii dintre 
aceştia sunt Yermek Serkebayev 
(bariton), Bibigul Tulegenova (soprana), 
Alibek Dnishev (tenor), Mukan Tulebayev 
(compozitor), Gaziza Zhubanova 
(compozitor), Zhania Aubakirova (pian) şi 
alţii.   
 Ce a însemnat destrămarea Uniunii 
Sovietice din punct de vedere cultural 
pentru Kazahstan?
 Viaţa culturală a Kazahstanului s-a 
schimbat după dobândirea independenţei 
în anul 1991. La inceputul anilor ’90, la 
iniţiativa mea şi cu sprijinul preşedintelui 
nostru, Nursultan Nazarbayev, s-a 
constituit colecţia de stat a instrumentelor 
muzicale, care include instrumente unice 
ale muzicienilor italieni. Există muzee 
unde sunt adunate instrumente muzicale 
vechi kazahe.
 Cultura Kazahstanului modern continuă 
dezvoltarea şi combinarea elementelor 
naţionale cu cele noi, inovatoare. Există o 
dezvoltare în toate regiunile Kazahstanului 
– Atyrau, Aktau (în vestul ţării), Astana (în 
nord), Semipalatinsk şi Ust-Kamenogorsk 
(în est). Avem de asemenea relaţii cu 
muzicieni străini. În particular, cunoaştem 
arta violoncelistului Anton Niculescu din 
România.

Ce este nou in cultura Kazahstanului ?
 Aş vrea să accentuez crearea mediului 
cultural în noua capitală, Astana City. 
Până în anul 1998 nu exista teatru de 
operă, orhestră simfonică sau alte centre 
de dezvoltare a culturii muzicale. S-a 
organizat Festivalul Internaţional pentru 
Tinerii Creatori -  “Shabyt”. Din anul 2002, 
în cadrul acestui festival se ţine Concursul 
Internaţional al muzicienilor denumit 
“Shabyt-Inspiration” care are loc în fiecare 
an, iar disciplinele muzicale diferă de la un 
an la altul. Au participat tineri din Rusia, 
ţările din Centrul Asiei, Japonia, Coreea, 
Italia etc.
 Contactele personale joacă un mare rol 
în dezvoltarea culturală. În activitatea 
mea am avut contacte cu muzicieni din 
Rusia, Germania, Austria, Italia, Japonia, 
Turcia, Korea, SUA, Spania şi altele. 
Îmi amintesc călătoria în ţara dvs. şi am 
amintiri plăcute despre aceasta, am acolo 
prieteni şi colegi. Anton Niculescu a fost 
invitat în anul 2002 la Astana pentru a 
participa în juriul concursului International  
“Shabyt-Inspiration”, a ţinut cursuri şi a 
dat concerte. Recent, în Bucureşti, am 
interpretat Dublul concert de Brahms. 
Am de asemenea contacte cu pianistul 
Nicolae Licareţ. Dar cred că acesta este 
doar începutul, relaţiile culturale trebuie să 
se dezvolte. De regulă, despre Kazahstan 
se cunosc puţine în Europa şi America, 
de aceea încerc în timpul concertelor din 
alte ţări să prezint ascultătorilor muzica 
şi cultura Kazahstanului, să le vorbesc 
despre ţara mea şi cultura acesteia. 
Misiunea mea este de a fi ambasador 
cultural al Kazahstanului. Judecând după 
răspunsurile şi impresiile prietenilor mei 
din România cred că am fost unul din 
primii muzicieni kazahi care au vizitat 
România. Doresc să dezvolt relaţiile 
culturale, schimburi de seminarii, cursuri. 
Cred că acesta  este viitorul.      

aimanmussakhodzhaeva
continuare din pagina 7
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Ştefan Ruha 
1931 - 2004

CREDIDAM deplânge pierderea 
grea suferită prin plecarea dintre noi 
a Maestrului Ştefan Ruha, un exem-
plu de profesionalism şi dăruire pe 
altarul artei interpretative. Prietenia, 
căldura şi devotamentul său pen-
tru muzică, felul său unic prin care 
colabora cu toţi artiştii din lumea 
întreagă fac de neuitat amintirea sa.
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             penală a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi
Datorită numeroaselor scrisori sosite la 
sediul CREDIDAM, prin care ne solicitaţi 
un model de contract pe care să îl 
folosiţi ori de câte ori realizaţi o fixare 
(înregistrare) la un post de televiziune sau 
participaţi la un spectacol ce urmează a 
fi înregistrat de un post de televiziune, vă 
prezentăm un contract cadru care poate 
fi adaptat, de la caz la caz, în funcţie de 
interesele artistului interpret.
Vă mai informăm că începând cu data de 
30 iulie 2004 legea dreptului de autor şi 
a drepturilor conexe (Legea nr.8/1996) a 
fost modificată şi completată prin Legea 
nr.285/2004, publicată în M.O. nr. 587/30 
iunie 2004.
Începând cu acest număr vom comenta 
o serie de prevederi ale noii legi care au 
impact direct asupra drepturilor artiştilor 
interpreţi.

Între,
Societatea……………., cu sediul în …………., str……………….., nr……………sect……..,
reprezentată prin dl. ……………, în calitate de ………………, numită în continuare  producător/ 
organizator/ …/, pe de o parte
Şi
dl/dna………………………………….,   cu domiciliul în ………………………………...
Str……………………………..nr…  ….,   sector/judeţ……………………………………..
Numit(ă) în continuare COLABORATORUL, pe de altă parte, a intervenit următorul contract :
Art. 1 Obiectul contractului
1.1 Obiectul prezentului contract îl constituie participarea artistului interpret la filmările pentru programul de 
televiziune................. Artistul va interpreta piese muzicale7rolul din repertoriul propriu, pe o durata de................
minute sau un număr de.........piese pe scena/în studioul………amenajat(ă) în ........................., cu ocazia 
evenimentului........., în data de ...................... Comunicarea publică se va face de televiziunea............, în 
direct şi/sau  înregistrat, cu reluare pe acest post tv, cu un număr nelimitat de ori şi nelimitat de timp.
Art. 2 Durata contractului
2.1 Prezentul contract se consideră a fi în derulare începând cu data de ................... până la încetarea 
prestaţiei, fără a se aduce atingere duratei de cesionare a drepturilor cesionate ........... conform art. 4.
 Art. 3 Obligaţiile COLABORATORULUI
3.1 COLABORATORUL va participa la  filmările care se vor realiza cu ocazia evenimetului............., menţionat 
mai sus, conform datelor şi orelor convenite între părţi ;
3.2 COLABORATORUL cesionează exclusiv către.............. pentru o perioadă nelimitată, pe teritoriul României 
şi al altor state, fără a limita numărul de transmisii, următoarele drepturi patrimoniale:
•dreptul de fixare;
•dreptul de reproducere integrală şi/sau parţială prin orice mijloc tehnic, fără însă a utiliza fonograma în alt 
scop;
3.3 COLABORATORUL autorizează următoarele drepturi patrimoniale :
•radiodifuzarea şi comunicarea publică a interpretării sau a execuţiei sale, în afara cazului în care interpre-
tarea sau execuţia a fost deja fixată sau radiodifuzată. 
Art.4 Obligaţiile BENEFICIARULUI
4.1 BENEFICIARUL îşi asumă obligaţia de a efectua plata pentru prestaţia efectuată, în maxim trei zile de la 
data semnării contractului.
4.2  BENEFICIARUL calculează, reţine şi virează impozitul conform prevederilor legale.
4.3 BENEFICIARUL se obligă să deconteze cheltuielile de transport şi de cazare în situaţia în care pentru 
îndeplinirea obiectului contractului, COLABORATORUL se deplasează în/sau din altă localitate.
4.4 BENEFICIARUL se obligă să asigure condiţii optime de sănătate şi securitate şi să pună la dispoziţia 
COLABORATORULUI toate mijloacele tehnice necesare îndeplinirii obligaţiilor sale artistice.
Art. 5 Valoarea contractului 
5.1 BENEFICIARUL va plăti COLABORATORULUI o remuneraţie în valoare de .................., sumă ce 
reprezintă contravaloarea primei fixări şi a drepturilor cesionate.
Art. 6 Confidenţialitatea contractului
6.1 Semnarea contractului de către ambele părţi constituie acceptarea clauzei de confidenţialitate privind 
valoarea, condiţiile şi termenele din prezentul contract. În cazul în care valoarea contractului va fi făcută 
publică, partea contractantă care se face vinovată va fi obligată la plata de despăgubiri în condiţiile legii.
Art. 7 Încetarea contractului
7.1Prezentul contract încetează la data de …………(expirării termenului pentru care a fost încheiat).  
Art. 8 Penalităţi
8.1 Pentru neplata în termenul convenit, BENEFICIARUL va datora COLABORATORULUI penalităţi de 
întârziere în sumă de 0,3% pe zi de întârziere, calculate la sumele datorate.
8.2 În cazul în care din culpa sa COLABORATORUL nu îşi îndeplineşte sau îşi îndeplineşte cu întârziere 
obligaţiile asumate prin contract, BENEFICIARUL va aplica penalităţi de 0,3 % pentru fiecare zi de întârziere, 
calculate la valoarea prestaţiilor neîndeplinite, pe care le va deduce din plata efectuată.
Art. 9 Clauze finale
9.1 Orice modificare a prezentului contract este posibilă numai cu acordul scris al ambelor părţi prin act 
adiţional.
9.2 Prezentul contract nu poate fi cesionat unei terţe părţi.
9.3 Forţa majoră apără părţile de răspundere, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.
   Art .10 Litigii
10.1 Orice litigiu ca urmare a aplicării ori interpretării prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă, în 
caz contrar litigiul va fi supus spre soluţionare instanţei competente.

Prezentul contract a fost încheiat în limba română, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte. 

Încheiat astăzi …………………………

BENEFICIAR                                                                               COLABORATOR
  
Reprezentantul Legal                                                                                        
                                           C.I./B.I.seria……
Nr………..

DICŢIONAR DE TERMENI

CESIUNE = transmitere de către o persoană altei 
persoane a unui drept de creanţă cu titlu oneros în 
temeiul unui contract;
CREANŢĂ = dreptul creditorului (artistul interpret) de a 
pretinde de la debitor să dea, să facă sau să nu facă 
ceva;
A AUTORIZA = a împuternici pe cineva sau ceva cu o 
autoritate. A da cuiva dreptul de a face, de a spune etc. 
ceva.
Acum, pentru că avem deja un model de contact precum 
şi definiţia celor doi termeni „cheie” nu ne rămâne 
decât să vă recomandăm ca ori de câte ori încheiaţi un 
contract să autorizaţi  drepturile patrimoniale şi să nu le 
cesionaţi*. Dacă totuşi optaţi pentru cesiune trebuie să 
vă asiguraţi că remuneraţia încasată este pe măsura 
efortului dumneavoastră şi nu sunteţi privat/privată 
de drepturile băneşti colectate de CREDIDAM pentru 
utilizare secundară. 
*ATENŢIE!
În conformitate cu dispoziţiile art. 101 din lege (astfel 
cum a fost modificată), în lipsa unei clauze contrare, 
artistul interpret sau executant, care a participat la 
realizarea unei opere audiovizuale ori a unei înregistrări 
sonore, se prezumă că cedează producătorului acestuia, 
în schimbul unei remuneraţii echitabile, dreptul exclusiv 
de utilizare a prestaţiei astfel fixate, prin reproducere, 
distribuire, import, închiriere şi împrumut.   
Vă urăm baftă şi multă, multă atenţie la contractele pe 
care le semnaţi.
Acordaţi timpul necesar citirii cu atenţie a propunerii 
de contract. În cazul în care nu sunt clare clauzele 
contractului, sau nu înţelegeţi termenii folosiţi în 
contract, nu ezitaţi să contactaţi CREDIDAM care vă stă 
la dispoziţie pentru orice lămurire.
Nu uitaţi, contractul reprezintă voinţa părţilor şi semnarea 
lui se face în deplină cunoştinţă de cauză. Succes!
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abordare conceptuală
generală, a protecţiei
Proprietăţii Intelectuale
ar putea lua drept reper
discursul fostului Procuror 

General al Statelor Unite ale Americii, 
dna. Janet Reno, care, în decembrie 
2000, a subliniat o serie de repercusiuni 
ale dinamicii ilegalităţilor din domeniul de 
referinţă asupra vieţii economico-sociale 
plecând de la constatarea că furtul de 
proprietate intelectuală este în prezent 
mai rapid, mai ieftin şi mai periculos decât 
oricând. 
  Discursul s-a dorit şi a constituit un punct 
de plecare în încercarea de a conştientiza 
organismele guvernamentale, organizaţiile 
cu atribuţii în domeniul aplicării legislaţiei 
şi titularii de drepturi, cu privire la faptul 
că doar o strânsă colaborare între părţi 
poate da roade în efortul de a combate 
criminalitatea în domeniul de referinţă.
Ţările care vor eşua în încercarea de a 
proteja proprietatea intelectuală se vor 

confrunta cu exodul profesioniştilor de 
elită, creatori (pentru că nu-şi primesc 
drepturile de proprietate intelectuală sau 
nu beneficiază de protecţia creaţiei lor), cu 
diminuarea numărului locurilor de muncă 
(pentru că firmele cu renume, aşa numitele 
„brand name”, nu pot avea un mediu propice 
protejării patentelor şi afacerilor lor) şi a 
taxelor încasate de stat (dat fiind privarea 
bugetului statului de impozitele provenite 
din drepturile de proprietate intelectuală 
încasate de titulari), creându-se astfel un 
mediu propice pentru corupţie, sărăcie şi 
intensificarea activităţilor criminale finanţate 
eficient din furtul drepturilor de proprietate 
intelectuală.
În concluzia discursului, înaltul oficial 
american a subliniat faptul că cetăţenii 
americani (şi în fapt cetăţenii tuturor 

ţărilor – n.a.), corpul legislativ şi toţi cei 
implicaţi în aplicarea legislaţiei, trebuie să 
conştientizeze faptul că furtul de proprietate 
intelectuală va fi condamnat pentru ceea ce 
în fapt şi este: nu un hobby sau o diversiune 
exotică, dificilă a fi urmărită în justiţie, ci 
FURT pur şi simplu, cu grave consecinţe 
sociale.
  Ţinând cont de cele de mai sus, sperăm 
că nu mai este pentru nimeni o surpriză 
faptul că asigurarea protecţiei drepturilor 
de proprietate intelectuală constituie unul 
dintre criteriile de maximă importanţă, 
necesare a fi îndeplinite de România în 
perspectiva aderării la structurile comunitare 
europene, fiind şi unul dintre principalele 
elemente prin prisma cărora Statele Unite 
ale Americii, unul din principalii actori pe 
piaţa internaţională, îşi evaluează relaţiile 
cu partenerii şi îşi stabileşte strategiile 
comerciale. 
  Având în vedere atribuţiile pe care legea 
le conferă poliţiei pe întreg mapamondul, 
aceasta apare a fi unul dintre principalii 
actori de pe scena luptei împotriva flagelului 
criminalităţii din domeniul Proprietăţii 
Intelectuale.
  Astfel, cu ocazia desfăşurării Adunării 
Generale din anul 2000, pe insula Rodos, 
Organizaţia Internaţională a Poliţiei 
Criminale – INTERPOL a adoptat Rezoluţia 
AGN/69/RES/6, privind criminalitatea 
în domeniul Proprietăţii Intelectuale, în 
baza căreia Secretariatul General a fost 
mandatat să desfăşoare activităţi menite 
să ducă la conştientizarea pericolului pe 
care îl constituie acest tip de criminalitate 
şi să creeze un plan strategic concret, 
împreună cu industriile de profil implicate 
în acest domeniu. 
  În România, în perioada de după intrarea 
în vigoare a normelor legale prin care sunt 
recunoscute şi protejate cvasi-totalitatea 
drepturilor de autor, inclusiv a celor 
conexe acestora, în cadrul activităţilor 
specifice desfăşurate de poliţie   s-a înscris 
prevenirea şi combaterea faptelor de 
încălcare a acestor prevederi legale.
În contextul în care furtul de proprietate 
intelectuală, concept generic, mai bine 
cunoscut sub denumirea de „piraterie” 
(intelectuală), s-a menţinut şi se menţine 
la un nivel relativ ridicat (cu variaţiile 

binecunoscute în funcţie de domenii şi cu 
maximul atins în sectorul audio-vizual), în 
cadrul Poliţiei de Investigare a Fraudelor 
(fosta Poliţie pentru Comba -terea 
Criminalităţii Economico–financiare), a fost 
înfiinţată, în cursul anului 2001, o structură 
specializată, având ca atribuţii protejarea 
drepturilor de proprietate intelectuală. 
  Cu referire strictă la protecţia penală a 
drepturilor artiştilor interpreţi şi executanţi, 
poate fi menţionat faptul că, încă de la 
apariţia primelor reglementări în domeniu, 
poliţia a trecut la derularea unor acţiuni şi 
verificări în vederea depistării persoanelor 
fizice şi juridice care introduc în ţară, produc, 
intermediază, comercializează produse 
culturale contrafăcute (“pirat”). După 
depăşirea unor dificultăţi şi a sincopelor 
inerente oricărui început şi după realizarea 
unei colaborări eficiente şi funcţionale 
cu principalele organisme de gestiune 
colectivă în domeniu (CREDIDAM si 
UPFR), se poate afirma că în prezent există 
modalităţi concrete şi eficiente de acţiune 
în vederea contracarării principalelor 
modalităţi de încălcare a drepturilor conexe 
dreptului de autor, prevăzute şi protejate 
de legea română.
  Măsurile întreprinse de ofiţerii de poliţie 
specializaţi împreună cu organismele şi 
organizaţiile abilitate să-şi desfăşoare 
activitatea în domeniul de referinţă (Oficiul 
Român pentru Drepturile de Autor şi 
organismele de gestiune colectivă), s-
au materializat în verificări efectuate la: 
discoteci, baruri, restaurante, hoteluri, 
transportatori, magazine, etc., finalizate 
prin aplicarea unui număr însemnat de 
contravenţii, confiscarea de produse “pirat” 
identificate şi a sumelor de bani provenite 
din comercializarea şi/sau exploatarea 
acestor bunuri, respectiv în întocmirea de 
dosare penale şi  trimiterea în judecată a 
persoanelor care nu respectau prevederile 
legislaţiei în materie.
  Ultima realizare a autorităţilor române 
în lupta contra criminalităţii din domeniul 
proprietăţii intelectuale o constituie Legea 
nr. 285 din 2004 care a adus128 de 
modificări şi completări Legii nr. 8 din 1996 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe. 
Despre noile prevederi ale acestei legi vom 
vorbi/scrie în numărul următor.

înnumelelegii

             penală a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi

O
de Sebastian Boer şi Marius Pantea
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CREDIDAM

                PREDA IONELA GIANINA  
Teatrul de Operă şi Operetă Craiova
PETRESCU DUMITRU VALERIAN  

Teatrul de Operă şi Operetă Craiova
POPOVICI RALUCA CRISTINA 

Filarmonica Moldova Iaş
POPEAN VLADIMIR 

Filarmonica Transilvania Cluj
POPESCU MARIA MAGDALENA  

Artist liric
PĂŢAN ANA MIHAELA 

Liber profesionist
ROŞU NICOLESCU CARMEN 

Universitatea de Muzică
STOICA GIGI ELVIS 

Liber profesionist
SAVASTRE ANDREI DRAGOŞ  

Liber profesionist
STAN MARIA CRISTIANA  

Teatrul de operă şi Operetă Craiova
SZABO H. EVA 

Opera Maghiară Cluj
SELL EMOKE  

Opera Maghiară Cluj
SEICANU DAN  

Opera Maghiară Cluj
SAVA LAURENŢIU GABRIEL  

Filarmonica George Enescu
SINAI TIBERIU 

Opera Maghiară Cluj
SMARANDACHE EUGENIU 

Artist liric
STAN VALERICA 

Filarmonica Ploieşti
TRAMUNDANA ANA MARIA  

Teatrul Dramatic Constanţa
TRIŢĂ LUCICA 

Orchestra Naţională Radio
VĂDUVA LUMINIŢA FREDIANA  

Teatrul de Operă şi Operetă Craiova
VASILESCU MIRCEA 

Orchestra Naţională Radio
VOINEA IONUŢ ROMEO  

Liceul Dinu Lipatti
VINCE IOAN 

Opera Maghiară Cluj

Artisti decedaţi ( căutăm moştenitori) 

GRIGOR IOAN 
Filarmonica Arad 

TĂTAR MARCEL MIRCEA  
Filarmonica Arad

ELENESCU EMANUEL  
Orchestra Naţională Radio

ARMEANU VALENTIN 
Teatrul Alexandru Davila Piteşti
BRĂDĂŢAN CONSTANTIN 
Filarmonica Moldova Iaşi
BLEGU ROMULUS  
Ansamblul Ciobănaşul
BÂRZU CĂTĂLINA 
Opera Constanţa
BALU NICOLAE  
Filarmonica Sibiu
BOTEZ ELENA GABRIELA  
Filarmonica Ploieşti
BIVOL NICOLAI  
Opera Română Cluj
BECZE LADISLAU 
Ansamblul Ciobănaşul
BURUGA CIPRIAN IOAN 
Filarmonica Arad
BOSCA PETRAN MARIN HORAŢIU  
Filarmonica Transilvania Cluj
BALTAC VERGINICA 
Filarmonica Sibiu
BALU ION 
Opera Română Cluj
BRUSTUREANU CUCU ELENA 
Palatul Prieteniei Chişinău
COMĂNAC ADRIAN NAPOLEON 
Filarmonica Bacău
CONSTANTIN DUMITRU 
Filarmonica Bacău
CANTEŞANU FELIX 
Opera Română Cluj
COSMA MIRCEA 
Actor
CRISTIAN CARMEN ELENA 
Ochestra Naţionala Radio
CRISTIAN VASILE LIVIU 
Orchestra Naţională Radio
DUMITRIU NARCISA NICOLETA 
Actriţă
DINCĂ COSTEL 
Filarmonica Ploieşti
DEMETER ŞANDOR ATTILA  
Opera Maghiară Cluj
DUŢESCU ANDREEA 
Liber profesionist
FARA GABRIELA LUMINIŢA 
Filarmonica George Enescu
GURAN OCTAVIAN  
Teatrul de Operă şi Operetă Craiova
GAVRIŞ FLORIN  
Opera Română Cluj
GĂZDAC IONEL MARINEL  
Liber profesionist
GASPAR ISTVAN 
FilarmonicaTransilvania Cluj
GITAN GEORGETA  
Liber profesionist
GEORGESCU RĂZVAN  
Orchestra Naţională Radio
GHEORGHIU CONSTANTIN  
Filarmonica Moldova Iaşi

            GUTAN GHEORGHE  
Opera Maghiară Cluj

HAR EVA 
Opera Maghiară Cluj

HOŢESCU GEORGE RAREŞ 
Academia Gheorghe Dima Cluj

ISAIU DUMITRU IOAN  
Actor

IORGA  NELU  
Artist liric

IONESCU IORDAN PETRU  
Muzician

IONIŢĂ ANCA 
Orchestra Naţională Radio
JUNCA CIPRIAN IONEL  
Filarmonica Moldova Iaşi

JELIHOVSCHI 
Opera Constanţa

LEONTE ANA 
Orchestra Naţională

MARIN CEZAR CRISTIAN  
Muzician

MARIN ANA ROXANA  
Filarmonica Moldova Iaşi

MIHAI ROBERTINO 
Orchestra Naţională Radio

MIHAIL ANTONIO 
Universitatea de Muzică

MARIN AURELIAN 
Liber profesionist

MARICA FLORENTIN  
Opera Naţională

MUREŞAN FELICIAN 
Filarmonica Transilvania Cluj
MOŢOCU ANA MANUELA 
Teatrul de Operă şi Operetă 

Craiova
MĂRGĂRIT GHEORGHE  

Filarmonica Bacău
MARCU IULIU  

Opera Română Cluj
MIHALE COSMIN ROBERT 
Teatrul Dramatic Constanţa

NEGOŞANU REMUS SORIN 
Liber profesionist

NICULAI ADOMNIŢI CIPRIAN  
Opera Constanţa

NEAGU AURELIA LAURA  
Opera Constanţa

NEAGU PAUL 
Artist liric

NEGRESCU MELUŞ  
Liber profesionist

NYAKAS ISTVAN IOZSEF 
Opera Maghiară Cluj

NYAKAS EVA  
Opera Maghiară Cluj

OSMILICHEVICI GABRIELA 
Liber profesionist

ORTH  EVA 
Opera Maghiară Cluj

OLARU ADRIAN 
Filarmonica Ploieşti

Ajutaţi-i pe cei căutaţi!  Comunicaţi-ne cât mai urgent adresa sau telefonul lor actual.

Lista membrilor CREDIDAM 
care şi-au schimbat adresa 

şi pe care nu-i mai putem contacta


