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 pentru proprietatea intelectuală 
este azi, în epoca Internetului, 

în context planetar, unul din criteriile care definesc 
gradul de civilizaţie al unei ţări. De ce? Pentru că 
respectarea proprietăţii intelectuale nu poate fi 
realizată acolo unde sărăcia, corupţia, abuzul, 
ignorarea LEGII în general sunt realităţi cotidiene. 
Aşadar, acolo unde este respectată LEGEA, ca 
principiu general acceptat, este creat şi cadrul 
juridic-administrativ necesar protejării şi stimulării 
creativităţii prin remuneraţia creatorilor, adică autorii, 
artiştii interpreţi şi producătorii, cei care participă 
efectiv la actul de creaţie, de către cei care le folosesc 
comercial înregistrările. Pot exista şi alţi beneficiari ai 
drepturilor de proprietate intelectuală decât creatorii? 
Asistăm în ultima vreme la un asalt asupra acestor 
drepturi din partea celor care dau bani. Oare simplul 
fapt că o persoană fizică sau juridică investeşte 
bani într-o producţie artistică generează drepturi de 
proprietate intelectuală asupra acestei opere? Dacă 
da, atunci şi sponsorii ar trebui să ridice pretenţii!!! 
Deocamdată constatăm doar reducerea constantă a 
drepturilor acelora care sunt direct implicaţi în actul 
creaţiei, respectiv artiştii interpreţi. Să rememorăm 
câteva repere importante.
În anul 1996, la Geneva a avut loc Conferinţa 
diplomatică ce viza iniţial actualizarea Convenţiei 
de la Roma din 1961. Vremurile schimbându-se 
rapid, dezvoltarea fără precedent a televiziunii a 
impus găsirea unor soluţii juridice pentru punerea 
în practică a drepturilor de proprietate intelectuală 
în noul mediu tehnologic existent. Dacă în 
domeniul utilizării fonogramelor (respectiv a muzicii)  
s-a realizat obiectivul propus, pentru domeniul 
audiovizual nu s-a putut găsi o soluţie acceptată de 
toate părţile, astfel încât Conferinţa diplomatică s-a 

încheiat cu semnarea Tratatului WPPT, limitat doar 
la domeniul fonogramelor. S-a convenit continuarea 
discuţiilor, urmând ca la finalizarea negocierilor să 
se semneze o anexă la Tratatul existent. În anul 
2000 s-au reluat lucrările Conferinţei diplomatice 
cu speranţa unei finalizări rapide. După o lună de 
negocieri dure, statele participante au constatat 
eşuarea Conferinţei, drepturile artiştilor interpreţi în 
audiovizual rămânând o problemă de rezolvat cu 
prioritate maximă într-un viitor neprecizat.

În România dreptul artiştilor interpreţi s-a născut 
târziu (a se vedea alăturat istoricul aplicării Legii 
nr.8/1996), abia după publicarea Legii nr.8/1996 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe în 
Monitorul Oficial nr. 60 din 26.03.1996. Paradoxal, 
aderarea României la Convenţia de la Roma, s-a 
realizat efectiv după doi ani, în data de  22.10.1998. 
Abia după această dată CREDIDAM a putut semna 
acorduri bilaterale de reprezentare reciprocă 
cu Societăţile de gestiune partenere din ţările 
Uniunii Europene. Prin acest mandat, CREDIDAM 
reprezintă şi interesele artiştilor interpreţi străini ale 
căror prestaţii artistice sunt radiodifuzate pe teritoriul 
României.
Punerea în practică a drepturilor artiştilor interpreţi 
în România a trebuit să mai aştepte încă doi ani. 
În februarie 2000, conform Legii nr.8/1996, apărea 
Hotărârea de Guvern nr.71 care stabilea tarifele ce 
urmau a fi plătite de cei care utilizau înregistrările 
muzicale ale artiştilor interpreţi. După încă doi ani, 
în 2002, apărea Hotărârea de Guvern nr.119 care 
stabilea tarifele ce urmau a fi plătite de cei care utilizau 
înregistrările audiovizuale ale artiştilor interpreţi. 
Simpla apariţie a acestor Hotărâri de Guvern nu a 
însemnat automat şi respectarea lor de către cei care 

trebuiau să plătească. Atacarea lor în contencios 
administrativ de către reprezentanţii utilizatorilor a 
fost o nouă modalitate de amânare a plăţilor către 
artiştii interpreţi. Nu întâmplător, în aceeaşi perioadă 
de timp, constatăm că modificarea atitudinii agenţilor 
economici faţă de respectarea obligaţiilor fiscale 
către stat a corespuns şi cu creşterea conştientizării 
răspunderii acestora faţă de drepturile de proprietate 
intelectuală. Pentru CREDIDAM aceste strategii de 
ocolire a respectării legii au însemnat un efort major 
pe două coordonate: pe de o parte 138 de procese 
în instanţa de judecată, pe de altă parte găsirea 
căilor de reglementare amiabilă, cu respectarea 
legii, pentru acei agenţi economici deschişi ideii că 
aceste drepturi trebuie respectate iar banii aferenţi 
utilizării trebuiesc plătiţi.
Aventura românească însă a continuat. În 
30.06.2004 s-a publicat în Monitorul Oficial nr.587 
Legea nr.285/23.06.2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe. Printre noutăţile aduse 
de această lege menţionăm gestiunea colectivă 
obligatorie pentru remuneraţiile plătite de utilizatorii 
de fonograme dar există şi o mare necunoscută. 
Mai au sau nu artiştii interpreţi dreptul la remuneraţie 
pentru înregistrările lor din audiovizual? Neclaritatea 
textului poate deschide poarta către anularea 
acestor drepturi, parţial puse în practică prin 
H.G.nr.119/2002. Spunem parţial deoarece şi acum 
se află pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
contestarea acestei Hotărâri de Guvern de către 
reprezentanţii celor care ar trebui să plătească, în 
timp ce alţi utilizatori plătesc.
Noua lege a anulat dreptul exclusiv al artiştilor 
interpreţi de a autoriza utilizarea înregistrărilor lor 
audiovizuale dar a păstrat dreptul la remuneraţie prin 
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organismul de gestiune colectivă doar în măsura în 
care artistul a dat  mandat expres acestuia. La 
acest mandat se adaugă acordurile internaţionale 
la care CREDIDAM este parte. Desigur, astfel 
creşte responsabilitatea artistului în ceea ce priveşte 
gestionarea propriilor sale drepturi. Timpurile 
romantice când artistul interpret pierdut în propriul 
turn de fildeş, indolent sau incapabil să-şi înţeleagă 
propriile sale interese, era automat reprezentat de 
CREDIDAM, sunt istorie!
Legea nr.8/1996 a creat un drept legitim unei 
categorii necontestată de creatori. H.G. nr.119/2002 
a precizat cuantumul şi modalitatea de plată 
a drepturilor artiştilor interpreţi în audiovizual. 
CREDIDAM a reuşit într-o perioadă relativ scurtă 
de timp să pună în practică prevederile acestui act 
normativ. Un drept creat, pus în practică nu poate fi 
anulat doar pentru a se proteja interese de grup într-
o anumită perioadă şi conjunctură istorică. Războiul 
împotriva legii dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe a devenit războiul împotriva hotărârilor de 
guvern care pun în practică această lege şi dau 
artiştilor interpreţi dreptul să se bucure de propria 
lor creaţie. Acest război absurd a dus la creşterea 
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datoriilor televiziunilor faţă de titularii de drepturi 
reprezentaţi de CREDIDAM.
Celor care cred că prin aceste „inovaţii” juridice 
au scăpat de plată, le atragem respectuos atenţia 
asupra articolului nr.IV din legea nr.285/2004. Până 
la publicarea noilor metodologii şi tarife au obligaţia 
de a respecta vechile acte normative. CREDIDAM a 
înţeles contextul politic sensibil al perioadei trecute, 
mulţi utilizatori beneficiind de eşalonări de plată care 
au permis acestora să-şi plătească datoriile, iar 
artiştilor interpreţi să primească constant drepturile 
lor.
Datoriile însă nu pot fi şterse. Ele cresc exponenţial, 
aşa cum este cazul Societăţii Române de 
Televiziune, iar mai devreme sau mai târziu ele vor 
trebui plătite în cuantumuri actualizate.
Chiar dacă pe plan internaţional încă se discută 
dacă artiştii interpreţi au sau nu un drept exclusiv de 
autorizare în audiovizual, nu se pune problema lipsei 
remuneraţiei datorate acestora de către cei care le 
folosesc înregistrările. România are competenţe 
depline să stabilească nivelul de remuneraţie, ceea 
ce a şi făcut prin H.G. nr.119/2002 care a adus bani 
în special actorilor şi balerinilor. Acum asistăm la 

demolarea acestui drept şi încercarea de a se anula 
ceea ce se câştigase deja. Să fie oare această 
situaţie o variantă actualizată a baladei meşterului 
Manole? Ar fi prea trist. Oare putem găsi în noi forţa 
de a ne uni şi a depăşi aceste blocaje inutile care 
în ultimă instanţă nu servesc nimănui? Noi credem 
că da.

Un grup de oameni de ştiinţă a pus într-o cuşcă cinci 
maimuţe şi în mijlocul cuştii o scară, iar deasupra 
scării o legătură de banane. Când o maimuţă se urca 
pe scară să ia banane, oamenii de ştiinţă aruncau o 
găleată cu apă rece pe celelalte care rămâneau jos.

După ceva timp, când o maimuţă încerca să urce 
scările, celelalte nu o lăsau să urce. După mai mult 
timp nici o maimuţă nu se mai urca pe scară, în 
ciuda tentaţiei bananelor. Atunci oamenii de ştiinţă 
au înlocuit o maimuţă. Primul lucru pe care l-a făcut 
aceasta a fost să se urce pe scară, dar a fost trasă 
înapoi de celelalte şi bătută. După câteva bătăi nici 
un membru al noului grup nu se mai urca pe scară.

A fost înlocuită o a doua maimuţă şi s-a întâmplat 
acelaşi lucru. Prima maimuţă nouă din grup a 
participat cu entuziasm la baterea novicelui. O a treia 
maimuţă a fost schimbată, şi lucrurile s-au repetat. 

E mult mai uşoară 
dezintegrarea unui atom 
decât a unei prejudecăţi 

Albert Einstein
A patra şi în fine a cincea maimuţă au fost 
schimbate. 

În final, oamenii de ştiinţă au rămas cu cinci maimuţe 
care, deşi nu primiseră niciodată o baie cu apă rece, 
continuau să lovească maimuţele care încercau să 
ajungă la banane. Dacă ar fi fost posibil ca maimuţele 
să fie întrebate de ce îi băteau pe cei care încercau 
să se caţere pe scară, răspunsul ar fi fost: “Nu ştim. 
Lucrurile întotdeauna au fost aşa aici...” 

Sună cunoscut?
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1996
14 martie - a fost adoptată Legea nr. 8/96 privind 
dreptul de autor şi drepturile conexe. Adoptată de 
Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţele din 19 feb-
ruarie şi respectiv 20 februarie 1996 prin decretul nr. 
36 din 14 martie 1996 şi publicată în Monitorul Oficial 
al României, nr. 60, Partea I. 

Înfiinţat în baza Legii nr.21/1924 şi a Legii nr.8/1998, 
CREDIDAM a obţinut personalitate juridică la 19 
septembrie 1996 prin Hotărârea Judecătorească nr. 
207 emisă de Judecătoria Sector 1 Bucureşti.
Număr de membri fondatori: 39

1997
24 martie - ORDA emite Decizia nr.4/1997 “de acor-
dare a avizului de funcţionare şi exercitare a dreptu-
rilor de organism de gestiune colectivă a drepturilor 
conexe.”

Din 08.04, CREDIDAM este membru AEPO 
(Asociaţia Organizaţiilor Europene a Artiştilor).
Număr de membri: 895

1998
Au loc întâlniri oficiale cu persoane şi instituţii ofi-
ciale, cu societăţile de gestiune ale autorilor şi 
producătorilor şi cu  utilizatorii în vederea negocierii 
tabelelor şi metodologiilor pentru drepturile conexe, 
conform Legii nr.8 /1996.

Urmare a unei strategii deosebit de active pe plan 
internaţional, începe programul de asistenţă MA-
TRA “VERSTARKING CREDIDAM” al Ministerului 
Afacerilor Externe al Olandei, prin care CREDIDAM 
primeşte îndrumare şi finanţare ce acoperă total cos-
turile de administrare, pentru perioada 1999 - 2000.

27-28 aprilie - CREDIDAM organizează „Conferinţa 
naţională privind drepturile artiştilor interpreţi în Eu-
ropa” sub patronajul Preşedinţiei României, cu spriji-
nul Ministerului Culturii şi a asociaţiilor internaţionale 
- FIM (Federaţia Internaţională a Muzicienilor), FIA 
(Federaţia Internaţională a Actorilor), al Programului 
TAIEX al Uniunii Europene, precum şi a societăţilor 
de gestiune SPEDIDAM (Franţa), SAMI (Suedia), 
SWISSPERFORM (Elveţia), GVL (Germania).  
Semnarea primului contract bilateral cu EJI, soci-
etatea de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor 
interpreţi din Ungaria.
Număr de membri: 1.260

1999
16 aprilie - ORDA emite Decizia nr.3 privind con-
stituirea comisiilor de negociere a tabelelor şi met-
odologiilor pentru drepturile conexe. 

Potrivit acestei decizii, CREDIDAM este desemnat, 
în cadrul a patru comisii, să negocieze cu utilizato-
rii ARCA, RAIND, SRR, SRTV, APRCC, SRTV  şi 
FIHR. Deoarece termenul legal de negociere a fost 
depăşit, în conformitate cu HG nr.60/1997 (art.11 
şi art.12) au fost desemnaţi arbitri al căror raport 
consultativ a fost depus la ORDA. S-a decis forma 
definitivă a tabelelor şi a metodologiilor negociate, în 
conformitate cu prevederile art. 131, alin.4 din Legea 
nr.8/1996.

Proiectul de hotărâre a fost depusă pe data de 31 
decembrie cu nr.1947 la Secretariatul General al 
Guvernului.

5 iulie - ORDA emite Decizia nr.5 prin care CRE-
DIDAM este desemnat drept organism de gestiune 
colectivă pentru colectarea remuneraţiei compensa-
torii pentru copie privată în domeniul înregistrărilor 
audiovizuale.

28 octombrie - ORDA emite o nouă decizie - De-
cizia nr.13 - care stabileşte comisiile de negociere a 
tabelelor şi metodologiilor pentru drepturile de autor 

şi drepturile conexe în audiovizual.

Conform acestei decizii, CREDIDAM este nomi-
nalizat în trei comisii pentru a negocia cu utilizato-
rii:  ARCA, SRTV, SRR, RADEF, FIHR şi APRCC. 
Datorită nefinalizării negocierilor până la 28.01.2000, 
s-a ajuns din nou la arbitraj, pentru ca ORDA să 
poată decide şi să înainteze proiectul de hotărâre la 
Secretariatul General al Guvernului.

Din octombrie 1999, CREDIDAM este membră 
SCAPR (Consiliul Societăţilor pentru Administrarea 
Drepturilor Artiştilor Interpreţi) şi IPDA (Asociaţia 
Internaţională privind Baza de Date a artiştilor 
interpreţi ).
Număr de membri: 2.138

2000 
3 februarie - se publică HG.nr.71 pentru aprobarea 
metodologiilor privind utilizarea prestaţiilor artistice 
muzicale fixate pe fonograme şi a tabelelor cu-
prinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor 
interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fono-
grame.

Prin decizia ORDA nr.1/2000, CREDIDAM este nom-
inalizat pentru colectarea sumelor prevăzute prin HG 
nr.71/03.02.2000 pentru artiştii interpreţi.

Pentru punerea în aplicare a HG nr.71/2000 se 
demarează încheierea contractelor cu utilizatorii (ra-
dio, TV, distribuitorii prin cablu) şi societăţile comer-
ciale care utilizează fonograme în scop ambiental.
Se depune proiectul de hotărâre privind aprobarea 
metodologiilor privind utilizările prestaţiilor artistice 
din domeniul audiovizual.
Se încheie contracte de reciprocitate cu alte 5 
societăţi de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor 
interpreţi din străinătate.

17 decembrie - prima repartiţie de bani către artiştii 
interpreţi sau executanţi, membri CREDIDAM, în 
valoare totală de 2,277 miliarde lei, reprezentând 
sumele colectate în perioada 1996-2000.
19 decembrie - Curtea de Apel Bucureşti anulează 
HG nr.71/2000 în întregul ei ca fiind ilegală. Guver-
nul României face recurs, invitând CREDIDAM să 
sprijine apărările făcute de Guvern.
Număr de membri: 2.431

2001 
Se derulează peste 127 procese cu utilizatorii care 
fie nu plătesc, fie nu vor să încheie contracte de 
licenţă neexclusivă, pentru utilizarea fonogramelor.
Se repartizează titularilor de drepturi suma de 
1,803 miliarde lei, reprezentând sumele colectate în 
perioada 2000-mai 2001.
             
Contracte bilaterale: cu 18 societăţi de gestiune din 
16 ţări membre AEPO (SAMI, GVL, INTEGRAM, 
HUZIP, SWISSPERFORM, STOART, MICROCAM 
CVBA, SLOVGRAM, EJI, SPEDIDAM, ARTISTI, 
APOLLON, ERATO, DIONISOS, NORMA etc.). 
Număr de membri: 2.655

2002
7 februarie - se publică HG.nr. 119 pentru aprobarea 
tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite 

artiştilor interpreţi sau executanţi şi a metodologiilor 
privind utilizarea repertoriului de prestaţii artistice din 
domeniul audiovizual.

Prin decizia ORDA nr.41/27.03.2002, CREDIDAM 
este nominalizat pentru colectarea sumelor stabilite 
prin HGnr.119/07.02.2002.

Se pune în aplicare HG nr.119/2002. Se demarează 
încheierea contractelor cu utilizatorii (TV, distribuitorii 
prin cablu) şi societăţile care utilizează videograme 
în scop ambiental. 
Suma colectată de CREDIDAM este de 26,8 miliarde 
lei.
Este repartizată titularilor de drepturi suma de 
2,655 miliarde lei, reprezentând sumele colectate în 
perioada 01.06.2001-30.11.2001.
Contracte bilaterale : SPEDIDAM (Franţa)
Număr de membri: 2.838

2003
6 februarie - se publică HG.nr.143 pentru apro-
barea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor 
publicate în scop comercial sau a reproducerilor 
acestora şi a tabelelor cuprinzând drepturile patri-
moniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi 
producătorilor de fonograme.

8 septembrie – prin decizia ORDA nr.149,  
CREDIDAM este nominalizat pentru colectarea su-
melor prevăzute prin HG nr.143/06.02.2003, pentru 
artiştii interpreţi.

Pentru punerea în aplicare a HG nr.71/2000 se 
demarează încheierea contractelor cu utilizatorii 
(staţii radio, TV, distribuitorii prin cablu ) şi societăţile 
care utilizează fonograme în scop ambiental.
11 iunie - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Senatului aprobă proiectul pen-
tru modificarea unor articole din Legea nr.8/1996, 
privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
5 septembrie - Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă a Camerei Deputaţilor începe 
dezbaterile pentru modificarea Legii nr. 8.

Suma colectată de CREDIDAM este de 52,113  
miliarde lei.
Este repartizată titularilor de drepturi suma de 
45,374 miliarde lei, reprezentând sumele colectate 
în perioada 01.12.2001-30.06.2003, inclusiv sumele 
încasate din domeniul audiovizual în anul 2002, prin 
punerea în practică a HG nr.119/2002.
Contracte bilaterale: AIE(Spania), EEL(Estonia), 
RAAP(Irlanda), ROUPI(Rusia).

Număr de membri: 3.866
 

2004
Continuă dezbaterile privind modificarea şi comple-
tarea Legii nr.8/1996 care se vor finaliza prin pub-
licarea în Monitorul Oficial nr.587/30.06.2004 a 
Legii nr. 285/23.06.2004, promulgată prin Decretul 
Preşedintelui României nr. 494/22.06.2004.

Este repartizată titularilor de drepturi suma de 
51,066 miliarde lei, reprezentând sumele colectate 
în perioada 01.07.2003-30.06.2004.
Contracte bilaterale: ADAMI (Franţa), SENA (Olan-
da), OBERIH (Ucraina)
Număr de membri: 4996.

Istoricul punerii în practică 
a drepturilor artiştilor interpreţi în România

infoutil
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“Homo jazzisticus” a început să fie prezent şi la 
noi în mediile muzicale, ca o curiozitate tolerată şi 
pitorească. Singuratic de felul său, făcând aproape 
corp comun cu instrumentul al cărui etern prieten şi 
sclav este, dar prin care îşi poate face cunoscute 
ficţiunile sonore până la cele mai sensibile vibraţii 
ale sufletului.
Trăind în lumea propriilor năluci sonore, “Homo jazz-
isticus” devine o pradă uşoară pentru tentaţii pericu-
loase cum ar fi alcoolul sau drogurile.
Cântă singur, în grupuri mai mari (banduri) sau mai 
mici (combo-uri), având ca parteneri muzicieni pen-
tru care simte afinităţi stilistice, afective, dar de cele 
mai multe ori pe perioade scurte.
Această singurătate formează caractere artistice 
puternic conturate care ştiu ce să ceară partenerilor 
în timpul cât este protagonist (solist) dar este docil şi 
eficient atunci când este partener.
Existenţa solitară a muzicianului de jazz are deza-
vantajele ei: singurătatea în faţa agresivităţii man-
agerului, impresarului sau producătorului, spre de-
osebire de muzicianul de rock, care având în spate 
„trupa”, este mai apărat, mai integrat în societate.
Împins la marginea culturii, azi, jazz-ului îi este 
hărăzită o existenţă gâfâită, cu multe frustrări şi 

umilinţe. Producţia audio şi audiovizuală de jazz este 
săracă din punct de vedere cantitativ iar sponsorii 
se ştie că în general ocolesc cultura, preferând alte 
domenii. Dar situaţia cea mai gravă este difuza-
rea acestei firave producţii, lucru uşor de constatat 
pentru că în programele televiziunilor din România, 
de stat sau particulare, apărute după revoluţie ca 
ciupercile după ploaie, emisiunile de jazz lipsesc 
cu desăvârşire. Doar posturile naţionale de radio 
păstrează onoranta tradiţie a difuzării jazz-ului.
Lipsa emisiunilor de jazz în media diminuează la 
cote rizibile drepturile băneşti ale artiştilor interpreţi, 
coborând şi nivelul educativ al acestui gen muzical 
până spre activităţi gen bridge, filatelie, columbofilie 
etc.
Credem că numai aderarea la CREDIDAM poate 
asigura un statut social muzicianului de jazz, statut 
care pentru cei mai mulţi este în prezent inexistent, 
stopând astfel alternativa ca în România această 
muzică să devină jazz-aerian, jazz-subteran sau 
chiar jazz-VIRAN.

Cu jazz-ul în
proţap…

POPPMarius

Dragii noştri,

Suntem bucuroşi să vă anunţăm că începând cu luna 
martie, CREDIDAM este cu un pas mai aproape de 
artişti. Pentru cei la care nu ajunge revista noastră 
– cea pe care o răsfoiţi acum - dar şi pentru cei care 
doresc să afle şi mai multe despre comunitatea 
noastră, începând cu luna mărţişorului ne găsiţi pe 
Internet la adresa: www.credidam.ro

Printre numeroasele informaţii pe care am încercat 
să le centralizăm pe acest site, se află modul în 
care se fac repartiţiile, numeroasele etape pe care 
le presupune acest proces în care rezidă activitatea 
noastră şi pentru care un artist singur ar pierde timp 
valoros să le ducă la bun-sfârşit. 

Un segment important, care nu trebuie uitat şi 
căruia ne adresăm deopotrivă, este cel al utiliza-
torilor de fonograme si videograme. În secţiunea 
dedicată acestora („Pagina utilizatorului”) se află 
tarifele valabile în funcţie de diferite caracterisici 
care îi diferenţiază.

Pentru cei care nu sunt încă membri CREDIDAM, 
site-ul poate constitui un prim contact şi aici vor 
putea afla ce trebuie făcut pentru a deveni membru 
şi a beneficia de drepturile care li se cuvin tuturor 
artiştilor interpreţi. În secţinea „Membri” se pot găsi 
formularele necesare administrării optime a dreptu-
rilor, cu titlu informativ.
Revista Info CREDIDAM se află pe site şi poate 
fi descărcată în format electronic începând cu 
numărul 3.

Aşteptăm sugestii cu privire la conţinutul informativ 
la adresa noastră de contact:
office@credidam.ro

www.credidam.ro
  un pas mai aproape de artişti

interviu

Un nou mijloc interactiv de comunicare



6

permanentă şi inevitabilă a echipamentelor; Întrebări 
legate de noţiunea de protecţie.
Interoperabilitate
Interoperabilitatea sistemelor, garant al  independenţei 
culturii
Brevetele provenind din Statele Unite
Riscul dependenţei tehnologice; Responsabilitatea 
titularilor de drepturi.
Trasabilitatea 
Impactul asupra protecţiei datelor personale ale 
consumatorilor; Constituirea de fişiere pentru 
utilizare comercială; Trasabilitatea nu reprezintă ea 
o formă de limitare a difuzării?
Artiştii se întreabă
Unde sunt interesele lor? DRM sunt ele eficace şi 
indispensabile? „Securizarea totală” poate fi realizată 
prin soluţii practice? Avertizarea utilizatorului nu este 
ea adaptată?

Conferinţa SCAPR de la Paris, 
21.01.2005
Menită să îmbunătăţească activitatea SCAPR, 
Conferinţa, prima de acest fel de la crearea
asociaţiei, a avut pe agendă următoarele subiecte:

1. Păstrarea SCAPR drept singurul forum 
internaţional pentru administrarea practică 
a drepturilor artiştilor interpreţi şi analiza 
viitoarelor dezvoltări;
Analizarea posibilităţilor de cooperare cu alte 
organizaţii ale artiştilor interpreţi, cum ar fi AEPO-
ARTIS, IPDA. Se va analiza şi posibilitatea fuzionării 
cu acestea dacă pe viitor o astfel de formă se va 
dovedi mai eficientă şi operaţii de amploare pot 
fi realizate mai eficient prin plasarea birourilor şi a 
secretariatului în acelaşi loc.

2. Board-ul va urmări mai îndeaproape 
implementarea principiilor şi standarelor general 
acceptate în relaţiile bilaterale;
S-a propus şi acceptat de toţi membrii SCAPR 
introducerea obligatorie a raportului anual din 
partea tuturor membrilor organizaţiei, raport care să 
conţină:
- Cifrele privind sumele colectate şi distribuite;
- Costurile de administrare;
- Acordurile bilaterale şi datele de punere în practică 
a schimburilor transfrontaliere de bani şi informaţii;
- Situaţia îndeplinirii acestor schimburi de către 
anumite organisme de gestiune colectivă. 
Plecând de la obligativitatea raportării anuale a 
activităţii de colectare şi repartizare, conducerea 
SCAPR va începe discuţii între respectivii membri care 
au dificultăţi în realizarea schimburilor internaţionale, 
pentru punerea la punct a unui calendar şi a unui 
plan de acţiune pentru îmbunătăţirea plăţilor 
reciproce. Conducerea SCAPR va raporta adunării 
generale SCAPR toate problemele dintre membri 
privind îndeplinirea obligaţiilor asumate bilateral. 
De trei-patru ori pe an, Board-ul va informa membrii 
cu privire la toate problemele importante apărute, 
privitoare la gestiunea colectivă a drepturilor artiştilor 
interpreţi.

3. Redefinirea calităţii de membru al SCAPR
După discuţii aprofundate în Board-ul SCAPR cu 
privire la introducerea unor noi condiţii, restrictive, 
atunci când o nouă asociaţie solicită aderarea, s-a 
stabilit ca aceste criterii să fie aplicate fără excepţie. 
În acelaşi timp, SCAPR va fi deschisă pentru a 
asista aceste asociaţii să-şi realizeze cât mai curând 
obiectivele, în special efectuarea plăţilor externe, 
transfrontaliere. Dacă în intervalul de 2 ani, asociaţia 
în cauză nu îşi poate îndeplini obligaţiile, atunci 
se propune adunării generale SCAPR excluderea 
respectivei/respectivelor asociaţii. 

4. Rezolvarea disputelor între membrii SCAPR
În conformitate cu Codul de Conduită, organismele 
de gestiune colectivă, membre SCAPR, „trebuie 
să acţioneze cu bună credinţă şi în spiritul bunei 
cooperări astfel încât să aplice în practică principiile  
şi recomandările adoptate de SCAPR”. Multe din 
diferendele dintre membrii SCAPR nu sunt de natură 

Interesul artiştilor de a controla DRM (sisteme 
de gestiune digitală a drepturilor de proprietate 
intelectuală).
Internetul ca unealtă de promovare a artistului;
Iniţiativele din câteva ţări şi impactul acestor 
iniţiative.

- vineri 10.12.2004 „VIITORUL AUDIOVIZUALULUI 
ÎN CONTEXT DIGITAL”
Cronologia media este ea indispensabilă?
Cronologia apariţei filmelor noi pe plan internaţional 
; Cronologia exploatării în media ; Compatibilitatea 
între Internet şi aceste cronologii ;
Ce cadru juridic va avea audiovizualul în viitor ?
Legea privind economia digitală şi pachetul telecom; 
Reglementarea conţinutului şi  reglementarea celor 
care pun la dispoziţie.Unde se regăsesc interesele 
titularilor de drepturi ?
Remuneraţiile artiştilor pentru serviciile “on 
demand”.
Definirea acestor servicii; Ce evoluţii se pot 
imagina?
Ce percep artiştii din vânzările de DVD?
Situaţia actuală şi evoluţiile viitoare.
Compensarea pentru schimburile de fişiere pe 
reţelele P2P (Peer to peer);
Sistemul de licenţe legale; Scheme pentru P2P legal; 
Ce tarife pentru ce servicii?
„CARE REGLEMENTĂRI ÎN SERVICIUL 
DIVERSITĂŢII CULTURALE?
Pe ce se sprijină noţiunea de diversitate culturală?
Definirea instrumentelor: cote şi ajutoare publice; 
Situaţia franceză şi europeană.
Ce ar putea pune în pericol această diversitate?
În materia producţiilor fonografice: Marile concentrări 
industriale; Echilibrul precar între majori şi 
independenţi; Împărţirea segmentelor profesionale 
în funcţie de acţiunile ce trebuie întreprinse.
În materia producţiilor audiovizuale: Necesitatea 
unei politici culturale europene, coerente.
Subiecte previzibile
Necesitatea elaborării în cadrul UNESCO a unei 
convenţii internaţionale privind diversitatea culturală
Dreptul statelor de a avea libertatea de a pune în 
practică politici culturale adecvate pentru păstrarea 
culturii lor proprii.
În domeniul producţiilor fonografice
Pluralismul programării muzicale; Dezvoltarea web-
radiourilor; Lupta contra derivărilor consecutive 
integrărilor verticale.
În domeniul cinema şi producţii audiovizuale
Necesitatea unei politici europene coerente

- sâmbătă 11.12.2004 „DRM ŞI FORMATELE DE 
COMPRESIE:CULTURA SUB SUPRAVEGHERE?
O cultură de excludere
Incompatibilitatea DRM între ele şi cu sistemele; 
Punerea în pericol a gestiunii colective.
O situaţie monopolistă neliniştitoare
Rolul marii industrii a informaticii; Reactualizarea 

Adunările generale AEPO şi ARTIS 
din 29.11.2004 de la Bruxelles 
Ca urmare a finalizării unor îndelungate negocieri, 
cele două organizaţii reprezentative ale artiştilor 
interpreţi au hotărât să fuzioneze. Noua asociaţie, 
AEPO-ARTIS va avea o bună reprezentare în forurile 
internaţionale dat fiind faptul că membrii ARTIS erau 
organisme de gestiune colectivă preponderent ale 
actorilor, cum ar fi AISGE (Spania), BECS (Marea 
Britanie), URADEX (Belgia), în timp ce membrii 
AEPO erau organisme de gestiune colectivă 
preponderent ale muzicienilor. Fuzionarea celor 
două asociaţii a înlăturat rivalităţile şi posibilele voci 
separate atunci când se dezbat în întâlniri oficiale 
la Parlamentul European sau OMPI probleme care 
interesează drepturile de proprietate intelectuală ale 
artiştilor interpreţi. Prin noua structură, în al cărei 
Consiliu de conducere se regăsesc reprezentanţii 
celor două foste asociaţii, artiştii interpreţi au o mai 
bună reprezentare. CREDIDAM, în calitatea sa de 
membru al AEPO, a devenit automat membru cu 
drepturi depline în noua asociaţie.

A V-a ediţie a ÎNTÂLNIRILOR 
EUROPENE ale ARTIŞTILOR de la 
Cabourg (Franţa) 9-11.12.2004 
Această ediţie a fost în întregime dedicată „drepturilor 
pentru mâine” adică utilizărilor explozive prin mijloace 
digitale, prin internet, a creaţiilor artistice şi cum pot 
fi respectate drepturile artiştilor în noul mediu de 
comunicare deja creat. 
Iată programul celor trei zile de conferinţe şi 
dezbateri:
- joi 09.12.2004 „INTERNET PENTRU ARTIŞTI”
Acordurile colective profesionale din sectorul 
Internet;
 Acordurile încheiate de organizaţiile artiştilor: arhive 
şi producţii noi
 
Mijloace de luptă împotriva pirateriei;
Noţiunea de piraterie; Strategiile actuale; Aplicarea 
acestor strategii la schimburile dintre particulari. 

Acorduri colective profesionale aşteptate;
Propunerea ADAMI pentru a fi legale 
schimburile de fişiere între persoane private, 
în conformitate cu Tratatele internaţionale. 

Alte soluţii: după sistemele de descărcare 
(download) legale, la campania de educare a 
utilizatorilor de Internet;
Diferite sisteme adoptate actual în peste douăzeci 
de ţări.
Crearea de standarde specifice în gestiunea digitală 
a drepturilor;

Agenda
Internaţională

O serie de întâlniri internaţionale, importante pentru drepturile artiştilor interpreţi, 
au marcat sfârşitul anului 2004 şi începutul lui 2005. Aceste evenimente 
demonstrează dinamica schimbărilor petrecute pe plan mondial în ultima vreme, 
inclusiv preocupările asociaţiilor reprezentative ale artiştilor interpreţi de a face 
faţă provocărilor noului mediu digital în care sunt utilizate creaţiile artistice şi 
cum pot fi respectate drepturile artiştilor interpreţi în noul context internaţional

agenda
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a fi rezolvate prin procedurile legale ale arbitrajului. 
De aceea, Board-ul va propune să medieze aceste 
dispute. Dacă membrii refuză să accepte această 
mediere, va fi informată Adunarea Generală care va 
dispune.
În cazul disputelor cu organisme de gestiune 
colectivă care nu sunt membre SCAPR, Board-ul va 
lua toate măsurile necesare pentru a asigura plata 
remuneraţiei adecvate pentru artiştii interpreţi, în 
conformitate cu tratatele internaţionale şi legislaţia 
naţională.

5. Întărirea Secretariatului
În primul rând, pagina web SCAPR va trebui 
dezvoltată pentru a deveni o unealtă de bază şi 
o interfaţă obişnuită de informare şi cooperare 
între membrii SCAPR, permiţând în acelaşi timp 
Secretariatului să comunice, informeze şi să aducă 
la zi toate informaţiile privind activitatea membrilor, 
Board-ului, Grupurilor de Lucru. Dat fiind numărul din 
ce în ce mai mare de membri precum şi lista celor care 
au solicitat aderarea la SCAPR, s-a propus creşterea 
resurselor financiare alocate Secretariatului.

6. Grupurile de Lucru
S-a propus întărirea colaborării între diversele 
Grupuri de Lucru precum şi coordonarea între 
acestea şi Board.
De asemenea, pe lângă raportul trimestrial obligatoriu 
către Board, Grupurile de Lucru vor informa ceilalţi 
membri şi vor face un raport anual de activitate către 
Adunarea Generală, după ce vor solicita propuneri şi 
întrebări de la membri.
S-a discutat despre posibilitatea îmbunătăţirii 
discuţiilor şi creşterii eficienţei în activitatea Grupurilor 
de Lucru, prin diferenţierea dezbaterilor interne pe 
probleme juridice complexe de problemele de interes 
general şi seminarii.
Pentru creşterea eficienţei, s-a propus restricţionarea 
participanţilor la Grupurile de Lucru. Creşte 
responsabilitatea preşedintelui ales al fiecărui Grup 
de Lucru privind organizarea agendei, a oportunităţii 
convocării întâlnirilor periodice atunci când agenda 
zilei de întâlnire este deplin justificată de documentele 
propuse dezbaterii, documente deja comunicate în 
timp util membrilor.

7. Creşterea sprijinului SCAPR pentru organisme 
de gestiune colectivă nou înfiinţate.
Întărirea Secretariatului SCAPR va trebui să asigure 
o mai bună asistenţă noilor membri. Mai mult, pe 
bază de voluntariat, membrii SCAPR pot participa la 
crearea unui fond de ajutorare menit a asigura noilor 
asociaţii, aflate la început de drum, asistenţă tehnică 
IT precum şi un soft standardizat.
Grupul de Lucru pentru Noile Asociaţii va elabora 
criteriile unui program care va acorda asistenţa 
tehnică, juridică, administrativă, necesară acestora.

Când şi cum aţi aflat despre existenţa CREDIDAM?
Cred că a fost chiar la câteva zile de la înfiinţare 
când am aflat că oameni sufletişti au creat o instituţie 
ca să se îngrijească de drepturile noastre. Am aderat 
imediat, considerând că orice artist trebuie să fie 
afiliat la CREDIDIDAM.
Ce v-a determinat să deveniţi membru al acestui 
organism?
Consider că pe lumea asta fiecare om are menirea 
lui. Artistul trebuie să dea spectacole, să creeze, să 
lase ceva de valoare în urma lui. În acelaşi timp, el 
trebuie să aibă mijloacele necesare unui trai decent.  
Nu sunt mulţi creatori dotaţi şi cu calităţi manageriale 
şi, de multe ori am văzut glorii ale scenei trăind 
în condiţii nu tocmai fericite din punct de vedere 
material. De aceea cred în ideea CREDIDAM ca 
intermediar între beneficiarii actului artistic, de 
creaţie, şi cel care îl produce.   
În ce măsură v-aţi simţit protejate drepturile care vi se cuvin 
potrivit legii din utilizarea imprimărilor dvs., din momentul 
în care aţi devenit membru?
Am fost întotdeauna de părere că în orice activitate 
umană e loc de mai bine. Şi din acest punct de 
vedere, cred că şi în acest domeniu, al apărării 
drepturilor care decurg din exercitarea profesiunii de 
artist, lucrurile se vor îndrepta într-un viitor nu prea 
îndepărtat. E nevoie ca şi societatea românească să 
înteleagă că aplicarea legii nu e o tocmeală, şi că 
folosirea unor imprimări fără licenţă se cheamă până 
la urmă tot furt. 
Sunteţi o personalitate în show-biz-ul românesc. Ca vedetă, 
aveţi cu siguranţă, o anumita influenţă asupra colegilor de 
breaslă. Aţi putea spune câţi artişti interpreţi aţi convins să 
se înscrie în această organizaţie care le apără drepturile 
conexe? Stiau că există CREDIDAM? Au primit cu încredere 
sau cu suspiciune propunerea dvs.?
Am îndrumat mulţi colegi să se înscrie la CREDIDAM, 
pentru că am considerat că aşa e bine, să fim 
cât mai mulţi şi cât mai uniţi. Unii nu aflaseră de 
existenţa acestei instituţii şi s-au mirat că ea există şi 
funcţionează. “Uite, dom’le, am intrat şi noi în rândul 
lumii !”
Activitatea CREDIDAM a cunoscut o evoluţie 
surprinzătoare (pentru unii!) în ultimii 
patru ani. Au crescut exponenţial 
atât numărul de membri, cât 
şi încasările provenite de 
la utilizatori. Credeţi 
că echipa executivă a 
CREDIDAM a reuşit să 
impună  imaginea 
unei instituţii care 
acţionează energic 
pentru drepturile 
artiştilor? Ce-ar 
mai fi de făcut?
Drept să spun, 
nu cunosc în 
detaliu munca 
echipei executive 
de la CREDIDAM 
şi cred că Buletinul 
informativ e o 
idee excelentă 
pentru transparenţă, 
pentru ca artiştii să 
ştie ce se întîmplă în 
viaţa organizaţiei,care 
sunt problemele cu care se 
confruntă şi unde şi cum 
merg banii lor, pâna la 
urmă. Poate că 

în Bucureşti, unde există cea mai mare comunitate 
de artişti, lucrurile se văd mai clar. Dar noi, ăştia din 
provincie, ne simţim uneori uitaţi şi ar trebui făcut mai 
mult pentru că existenţa CREDIDAM să fie mai bine 
simţită şi în ţară.
Există voci care pun în discuţie unele decizii ale Consiliului 
Director, printre care şi pe cea de a aloca fonduri din 
buget pentru modernizarea permanentă a echipamentelor 
informatice. Cum comentaţi atitudinea contestatară a 
acestora?
Nu am cunostinţă despre astfel de discuţii 
contradictorii, dar, dacă e vorba despre modernizarea 
sistemelor de calcul, nu văd de ce s-ar opune 
cineva. 
Ce mesaj aţi dori să transmiteţi slujitorilor scenei 
românesti, actori, cântăreţi,   balerini, interpreţi de toate 
genurile, care nu au aderat încă la aceasta mare familie care 
este CREDIDAM? Dar celor care utilizează ilegal creaţiile 
interpretative ale artiştilor?
  Mesajul meu este ca toţi artiştii acestei tări trebuie 
să fie membri CREDIDAM, că numai prin unire 
putem să impunem legea şi ne apărăm drepturile. Iar 
acelora care se folosesc de munca noastră fără să 
plătească, le doresc o grabnică întâlnire cu legea. 
 

JULA
Alexandru  REPERE BIOGRAFICE

Locul şi data naşterii: Şimleul Silvaniei, Sălaj 24 iulie 1934

Studii: Liceul comercial din Cluj - 1953

Locuri de muncă: Teatrul Muzical  Nicolae Leonard  Galaţi 
(1954 – 1990)

Performanţe profesionale :

50 de ani de activitate artistică care însumează peste 200 de 
cântece imprimate pe discuri, CD sau la posturi de radio şi 
televiziune; nenumărate turnee în ţară şi în străinătate.

Distincţii : 

Ordinul Meritul Cultural – 1968
Ordinul muncii – 1973
Premiul Naţional de revistă – 2000
Premiul Municipiului Galaţi – 2001
Diploma de onoare a Ministerului Culturii 2002
Cetăţean de onoare al Municipiului Galaţi 2002
Ordinul Meritul cultural în grad de comandor 2004
Diploma de excelenţă a Ministerului Culturii si  Cultelor 2004                 
Pasiuni: Fotbal şi…fotbal
Proiecte: Editarea unui nou album muzical în decembrie 2004

Interviu realizat de Val Mănescu

interviu
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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

  Centrul român pentru administrarea drepturilor artiştilor interpreţi - CREDIDAM 
convoacă membrii săi la ADUNAREA GENERALĂ ce va avea loc duminică 
20.03.2005 ora 10.00, 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.
 •  Modificarea statutului CREDIDAM, în conformitate cu prevederile legii  
    nr.285/2004 pentru modificarea 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 
va fi convocată pentru data de 21.03.2005 ora 10 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 permis numai pe baza legitimaţiei de membru. Pentru orice informaţie vă stăm la 
dispoziţie între 9,30-17,30 la tel. 021/650.20.54, 307.92.00, 307.92.01, mobil 0724 567 205 sau la e-mail 
office@credidam.ro

ADUNAREA GENERALĂ
eveniment

Pe 14 februarie 2005, actorul Ion Focşa, fiu al satului Peceneaga, a împlinit 80 de ani.

Deşi este de părere că atunci „când mărşăluieşti către o ţintă nu pierzi vremea 
numărând paşii”, maestrul a pus mâna pe condei şi într-o bună zi a făcut bilanţul:  
„...în cei peste 50 de ani de teatru,  am interpretat 210 roluri în 11 000 de repetiţii, iar 
numărul spectacolelor depăşeşte 12.500. Aceste cifre, destul de mari, nu pot impre-
siona pe nimeni, căci în materie de artă n-au nici o valoare, decât cel mult contabilă, 
dar asta nu-l priveşte pe artist, el depinde de clipa divină – inpiraţia. Dar dacă aceste 
cifre sunt căptuşite cu ce se află îndărătul lor, atunci capătă alte semnificaţii. Atunci, 
toate aceste cifre capătă alta dimensiune şi te arată pe tine actor, aşa cum eşti, aşa 
cum puţini te cunosc, un actor modelator de suflete, care, înainte de a merita aplauze, 
a transpirat câteodată sânge şi care, prin muncă şi efort, a ajuns la bucuria supremă 
care este SUCCESUL”

Ion Focşa - Ghinionul a fost norocul meu – Editura Tip Naste, Piteşti, 2004

Breasla artiştilor îl 
sărbătoreşte pe 
maestrul
     Ion Focşa

Cum acest număr al revistei Info 
CREDIDAM apare în luna Mărţişorului, 
nu aveam cum să nu ne gândim la cele 
care aduc în permananţă o mireasmă 
de flori de primăvară pe scenă şi în 
vieţile noastre... CREDIDAM le dedică 
tuturor artistelor un omagiu cald ca 
vântul de primăvară şi se înclină cu 
respect şi admiraţie în faţa lor. 
Le urăm cu această ocazie tuturor 
doamnelor şi domnişoarelor care fac 
parte din CREDIDAM, dar şi tuturor 
celorlalte artiste, o primăvară plină de 
flori şi aplauze.  

Luna 
Mărţişorului



ADAMI
mai aproape de artişti
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ADAMI a luat fiinţă în anul 1955 în Franţa, şi 
de atunci este în slujba artiştilor, colectând şi 

redistribuind sumele care li se cuvin din folosirea 
înregistrărilor acestora. 
Societatea gestionează în prezent drepturile de 
autor a aproape 150.000 de interpreţi, din care mai 
mult de 20.000 au devenit membri.
În afară de gestiunea drepturilor de autor, ADAMI 
acţionează şi în alte direcţii care să faciliteze 
activitatea creativă a artiştilor de care se ocupă.
Bani pentru creaţie
În concordanţă cu statutul din 1985, Adami consacră 
25% din sumele încasate pentru înregistrările 
private şi din totalitatea sumelor care nu au putut 
fi repartizate până la expirarea unui termen de 
10 ani, creaţiei, difuzării şi formării profesionale a 
artiştilor. 
În fiecare an sunt asistate aproape 800 de proiecte 
în diferite sfere ale mediului artistic. 
 Promovarea tinerilor intepreţi
Prin Asociaţia Artistică Adami, organizaţia omonimă 
are în vizor tinerii intepreţi, pe care îi încurajează 
prin concursuri de tipul “Tinere Talente” în cadrul 
târgului de muzică Midem sau la Festivalul de la 

Cannes. Datorită acestui gen de competiţie, în jur 
de 30 de tineri actori si actriţe sunt descoperiţi în 
fiecare an de profesioniştii branşei şi de public.
Concursuri de acelaşi tip se organizează şi în sfera 
muzicală pentru artiştii de jazz, variété, operă, 
muzică clasică şi se doreşte lărgirea activităţilor 
prin orientarea către coregrafie în anul 2004. 
Odată cu creşterea explozivă a difuzării de 
înregistrări on-line, Adami şi-a orientat activităţile 
la nivel naţional şi internaţional, cu scopul de a 
influenţa persoanele în măsură să ia decizii la nivel 
legislativ în favoarea artiştilor. 
În luna decembrie a anului trecut, a fost organizată 
la Cabourg cea de-a cincea ediţie a Conferinţelor  
Artiştilor Interpreţi, cu titlul “Artiştii Interpreţi şi Noile 
Modele Economice de Difuzare”.
Conferinţele s-au desfăşurat în spiritul dialogului 
deschis între profesioniştii branşei şi principalii 
interlocutori – ministere, parlamentari, producători, 
consilieri legali, organizaţiile Europene şi 
Internaţionale. 
Au fost susţinute patru ateliere, dintre care trei au 
fost dedicate impactului noilor tehnologii media de 
difuzare asupra drepturilor artiştilor.

Suma colectată în anul 2003 de ADAMI a atins 
nivelul de 42,4 milioane euro, înregistrând o 
creştere de 7,75% faţă de anul anterior. Este cea 
mai mare sumă colectată până acum de acest for.
Pentru cei care doresc să devină membri, 
Regulamentul şi Formularul de înscriere se găsesc 
pe site-ul asociaţiei - www.adami.fr

reproducerii reprezentaţiei;
b. dreptul de a fi remunerat pentru orice folosire 
ulterioară a unei reprezentaţii dintr-un program realizat 
pentru scopurile unei organizaţii radio sau de televiziune 
sau pentru  o persoană sau entitate care transmite prin 
cablu propriul program publicului;
c. dreptul de remunerare în cazul difuzării sau 
comunicării către public în orice altă manieră a 
înregistrărilor audio scoase spre comercializare, sau a 
copiilor acestora;
d. dreptul de remunerare pentru închirierea şi 
împrumutul public al fonogramelor;
e. dreptul de remunerare pentru retransmisii simultane 
- printr-o altă organizaţie decât cea originară – către 

public, a prezentărilor difuzate sau retransmise printr-
un program prin cablu;
f. dreptul de remunerare pentru reproducerea 
reprezentaţiilor în scopuri private.
EJI are o cooperare apropiată şi fructuoasă cu cei peste 
7.000 de muzicieni, cântăreţi, dansatori, actori, artişti 
de circ şi varieteu. Pe de altă parte, EJI – în numele 
tuturor artiştilor menţionaţi mai sus – a semnat contracte 
cu majoritatea organizaţiilor de difuzare, cluburilor, 
discotecilor maghiare. În anul 2003, rezultatul s-a 
concretizat în colectarea sumelor de 700.000 euro de la 
organizaţiile de difuzare, 400.000 euro pentru punerea 
la dispoziţie a unor materiale, mai mult de 1.500.000 
euro din copii private, cca. 700.000 pentru retransmisii 
simultane, mai mult de 600.000 euro pentru difuzări 
repetate ale programelor TV, iar pentru interpretare 
publică peste 500.000 euro.
EJI are o legătură stabilă şi apropiată cu CREDIDAM. 
Colaborăm pentru a întări poziţia legală şi economică 
a artiştilor, atât în România cât şi în Ungaria şi avem 
de asemenea o cooperarea valoroasă cu SCAPR şi 
IPDA. În ultimul timp, lucrăm la trecerea de la un acord 
bilateral de tip B la un acord de tip A, pentru un schimb 
complet de date si remunerări între CREDIDAM şi EJI în 
beneficiul tuturor artiştilor interpreţi români şi maghiari.

EJI (Biroul pentru Apărarea Drepturilor Artiştilor 
Interpreţi) – organizaţia maghiară de colectare a 
fondurilor pentru interpreţi – a fost fondată în 1985 de 
organizaţia umbrelă a uniunilor maghiare ale artiştilor 
(Federaţia Sindicatelor Artelor). De atunci, funcţionează 
în cadrul asociaţiei ca entitate separată juridic. 
Activitatea în cadrul unei federaţii de sindicate mare şi 
de succes, are cel puţin trei avantaje zilnice majore. În 
primul rând, analizând simplist, un sindicat luptă pentru 
obţinerea unor condiţii decente de muncă la nivel 
profesional, în timp ce o societate de colectare întăreşte 
drepturile care decurg din obţinerea unor condiţii mai 
bune de muncă. Deseori drepturile artiştilor apărate de 
societate revin pentru aceeaşi muncă pe care aceştia 
au prestat-o sub contractul negociat de sindicat. 
În al doilea rând, administrarea colectivă este deseori 
pusă la încercare de către utilizatori. Pentru a combate 
pretenţiile utilizatorilor este necesar ca de cele mai 
multe ori să fie mobilizaţi artiştii, ceea ce este mai uşor 
şi mai eficient în cooperare cu sindicatele. 
În al treilea rând, o cooperare organică dintre uniuni 
şi societăţile de colectare poate reprezenta o soluţie 
eficace şi mai economică şi poate oferi servicii mai 
bune membrilor. Mai mult, cooperarea poate îmbrăţişa 
şi integra interese care altfel nu ar atrage atenţia.
Activitatea EJI acoperă toate drepturile artiştilor interpreţi 
administrate colectiv, atât în domeniul audio, cât şi în 
sfera audiovizualului. Iată are sunt aceste drepturi:
a. dreptul exclusiv de a înregistra o reprezentaţie 
destinată publicului prin cablu sau alte mijloace, astfel 
încât audienţa să poată alege individual data şi locul 

EJI - Prietenii noştri
                 din Ungaria

http://www.adami.fr


Repartiţia din decembrie 2004  a cuprins sume încasate în perioada 1 ianuarie 2004- 30 iunie 2004 şi sume încasate anterior pentru care s-au primit informaţiile 
necesare repartizării după efectuarea repartiţiei din mai 2004. Suma totală repartizată a fost de 22,9 mld lei, inclusiv copia privată audiovizuală repartizată 
celorlalte organisme de gestiune colectivă, faţă de care CREDIDAM are obligaţii în calitate de colector unic.
Din sumele repartizate, 94% au fost încasate în 2004, doar 6% fiind încasate în anii precedenţi, procent în creştere faţă de repartiţiile anterioare, aşa cum rezultă 
din următorul tabel:

Precizări

Din sumele repartizate încasate şi repartizate de la posturile de radio, 97% 
reprezintă încasările de la 4 posturi de radio din cele 17 ale căror plăţi au 
făcut obiectul acestei repartiţii iar la televiziuni  95% reprezintă încasările de la 
Antena 1 şi Prima TV din totalul de 6 posturi TV care au plătit pentru utilizările 
din domeniul audio.
             
Efortul de preluare a informaţiilor în formatul electronic necesar rulării 
programului de repartiţie este în continuare considerabil. Plăţile includ în unele 
cazuri perioade de 1-3 ani (clauze convenite bilateral în Protocoalele semnate 
cu respectivii utilizatori, pentru stingerea litigiilor în justiţie). Astfel, informaţiile 
care se prelucrează de către CREDIDAM pentru repartizarea sumelor 
încasate în 6 luni sunt în general aferente unor perioade mult mai mari. Doar 
7 din cele 17 posturi de radio şi 2 din cele 6 posturi de televiziune au  raportat 
play-listele curente, fiind cu plăţile la zi.
În concluzie, din totalul sumelor repartizate, 45% au fost plăţi pentru utilizarea 
prestaţiilor artistice în anul 2004, iar restul pentru utilizări anterioare.
Aceasta situaţie s-a creat datorită faptului că unii utilizatori nu au respectat 
legea de la început, dar au fost nevoiţi să plătească sumele datorate artiştilor 
interpreţi în urma acţiunilor în justiţie declanşate de CREDIDAM, iar în 
momentul efectuării plăţilor declară că nu mai deţin informaţiile necesare 
repartizării sumelor (play-liste) sau ne furnizează date incomplete.

Cablu - 90% din suma repartizată reprezintă încasări provenite din domeniul 
audiovizual doar 10% fiind din domeniul audio deoarece majoritatea 
societăţilor de retransmisie prin cablu respectă prevederile HG nr. 119/2002, 
dar refuză să respecte prevederile HG nr.71/2000 şi HG nr.  143/2003, 
datorită deciziei Asociaţiei de Comunicaţii prin Cablu (ACC). În aceste condiţii 
corelarea cu televiziunile este extrem de dificilă aici predominând plăţile în 
domeniul audio, deoarece televiziunile, datorită deciziei ARCA, respectă 
prevederiile HG nr. 71/2000 şi HG nr. 143/2003, dar refuză să respecte 
prevederiile HG nr. 119/2002, adică invers decât cabliştii.

Membrii CREDIDAM care au beneficiat  de repartiţia din decembrie au fost 
cei înscrişi până la data de 30.09.2004 şi anume un număr de 4307 artişti, la 
care se adaugă 161 de membri pentru care s-au calculat sume dar din cauze 
obiective nu au fost încă virate în conturi individuale. La repartiţia din mai 
2004 numărul beneficiarilor a fost de 3474 .

Ana Maria Gagiu

Repartizarea sumelor
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Repartiţia Procent sume 
încasate în perioada 

repartizată

Procent sume 
încasate anterior

Decembrie 2004

Mai 2004

Februarie 2003

94 %

92 %

85 %

6 %

8 %

15 %

Distribuţia pe surse a sumelor repartizate în decembrie 2004 :

Sursa mld lei

Radio
TV
Cablu
Ambiental
Distribuţie film
Copie audio
Copie audiovizual (inclusiv cota 
cuvenită celorlalte OGC)

3.85
2.64

10.35
3.19
0.49
0.55
1.89

Nr.crt. Denumire post Perioada utilizare 
fonograme încasate 

anterior
1

2

3

4

5

6

Postul Naţional de Radio  
 

Europa FM                      
 

Pro FM                            
 

Radio 21                         
   

Antena 1

Prima TV

1.07.2003 – 31.03.2004

1.1.2002 – 30.06.2002 şi 
1.1.2004 – 31.3.2004

1.1.2000 – 31.03.2003

1.1.2002 – 30.06.2002 şi 
1.1.2004 – 31.3.2004

tranşe plăţi 2000, 2001, 
2003 şi semestrul 1 2004

tranşe plăţi 2000, 2001

colectate de CREDIDAM 



Membri

Numărul de membri înscrişi până la sfârşitul anului 2004 este de 4.989 anul 2004 fiind un an record de înscrieri, după cum 
se poate constata din graficul numarului membrilor CREDIDAM.
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care afectează remuneraţiile artiştilor interpreţi rămâne în 
continuare Societatea Română de Televiziune (TVR) care 
refuză să plătească sumele datorate şi în acelaşi timp 
refuză să pună la dispoziţia CREDIDAM play-listele, până la 
finalizarea procesului, aflat actualmente pe rolul Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie a României.

Un caz nerezolvat 

An 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nr.înscrişi 39 856 365 878 293 224 181 1023 1130

De la repartiţia din mai până la cea din decembrie au fost procesate datele 
privind 771 membri noi faţă de 560 la repartiţia din mai 2004,  ceea ce 
înseamnă cu 37 % mai mulţi membri noi. Piesele din repertoriul membrilor, 
introduse la ultima repartiţie, au fost de 2 ori mai multe decât la repartiţia 
precedentă.

Cu toate dificultăţile apărute în colectarea sumelor şi obţinerea informaţiilor 
necesare repartizării acestora se constată o creştere a sumelor repartizate 
titularilor de drepturi. Acest fenomen se explică pe de o parte prin plăţile 
efectuate de către utilizatori importanţi şi pe de altă parte ca efect al încasării 
ca efect al încasării sumelor din domeniul audiovizual (HG nr.119/2003) a 
căror repartizare a început în 2003.

An Sume repartizate
(Mld lei)

Perioada 
(Luni)

2000 2,27 18
2001 1.80 6
2002 2.65 6
2003 45.37 18
2004 51.06 12

În anul 2004, CREDIDAM a virat artiştilor interpreţi străini în baza acordurilor 
bilaterale următoarele sume:
AIE – Spania - 9.428 Euro
PAMRA – Anglia - 17.894 USD

Sumele încasate în semestrul 2/2004 urmează să fie repartizate în prima 
jumătate a anului 2005.

Vă prezentăm mai jos un calcul estimativ, având ca reper valoarea medie a unui minut de difuzare:

Sumele cuvenite pentru difuzarea unei piese

TV 3 700 / minut
Film 1 217 517 lei / film
Radio 

- repartizate pe artist interpret - 

Gen muzică Durată piesă
(minute)

Valoare 
piesă        
(lei)

Solist sau 
dirijor
(lei)

Membru 
formaţie

(lei)

Număr 
membri 
formaţie

Clasică 30 50000 1470 588 80

Populară 3 5000 595 238 16

Uşoară 3 6101 - 1220 5



          IMPORTANT

listaalb\grineagră

cablutvradiocpav
Irina Rădulescu

• 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. 

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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 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.

cablu radio tv cpav
Analog SA

Deşteptarea SA – Radio Alfa
Media Sud Europa SA – Radio Sud, 

Radio Prompt
Meridian Media SRL – Radio Meridian

MG 99 SRL – Radio Impact
Pro Imagine SRL

Radio Delta Rfi SRL
Regal SRL – Radio Vâlcea

RTF SRL – Radio Dada
Societatea Română de Radiodifuziune

EDI Romania SRL – Europa fm
Radio Contact România SA – Kiss fm

Radio Galaţi SRL
Radioteleviziunea Arad SRL – Radio 

Arad

Deşteptarea SA – Alfa TV
Regal SRL

Burtila&Co Electron SRL

Agis Computer SRL
Casettaro SRL

Flamingo Computers SA
Genco Electric SRL
Gimex International 

Meda SA
Panasonic Romania SRL
Prodata International SRL

Rit SRL
Ro Ger Impex 95 SRL
Rombiz Impex SRL
Star Print Co SRL

Telezimex SA

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
Burtila&Co Electron SRL

RCS

Entel SRL
Satba Catv SRL

Expresiv SRL – Radio Total
Media Pro SRL – PRO fm
Ploieşti Import Export SRL

Radio Direct SRL
Radio XXI SRL

Weltom SRL – Radio Ring

Corporaţia pentru Cultură şi 
Artă Intact SA - Antena 1

Media PRO SRL – Acasă TV
Amerom Telvision SRL – Prima TV

Tele M SRL
Radio PRO TV SA – PRO TV

Radioteleviziunea Arad

Audio Bronx
Raxon SRL

Naţional Sil Co SRL
Radio M Plus SRL

Terra Sat SRL
UPC România SA

Imsat SA

Exo Rad Studio Servcom SRL
 – Radio Bistriţa

Media 3RTV SRL Orăştie – Radio Color
Radio Vest SRL

Romsat SA – Activ fm
Scorpion Impex

 – Evenimentul Sibian SRL
Sephora Impex SRL 
– Radio 74 Târgu Jiu

ABC Plus Media SRL 
– Naţional TV

Dacia RTV SA – Atomic TV
News Television Romania SRL – B1 TV

Digital 3 SA 
Diplomatic TVR Prest SRL

Televiziunea PAX TV SRL – PAX TV
Terra Sat SRL

Societatea Română de Televiziune
Music Television System SRL

Romsat Cardinal Network SA – Tele7abc
Etno Folclor Media SRL – Etno Tv

Altex Impex SRL
Flanco International SA

Interexpo Prodcom SRL – Domo
LR Marketing SRL – Emtec

New Link SRL
Relco SA

Herăstrău SA
Primex Import Export SRL

Orion Romania SRL
Peak Electronic SRL
GCS Electronic SRL

Malta Impex SRL

Lista societăţilor comerciale care respectă prevederile 
legale privind drepturile artiştilor interpreţi

Lista societăţilor  care au probleme în a respecta 
prevederile legale privind drepturile artiştilor interpreţi

Lista societăţilor comerciale care nu respectă prevederile 
legale privind drepturile artiştilor interpreţi



Interviu realizat de Val Mănescu
victorsocaciu

interviu
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Când şi cum aţi aflat despre existenţa 
CREDIDAM? Ce v-a determinat să deveniţi 
membru al acestui organism?
Am primit un telefon, m-am întâlnit cu reprezentantul 
CREDIDAM şi am semnat pe loc adeziunea. Am 
realizat imediat importanţa demersului început 
de fondatorii CREDIDAM, oferindu-mi sprijinul în 
totalitate.
În ce măsură v-aţi simţit protejate drepturile 
care vi se cuvin potrivit legii din utilizarea 
imprimărilor dumneavoastră, din momentul în 
care aţi devenit membru?
În general, o astfel de protecţie se cuantifică în 
cifrele cu zerouri (cât mai multe) din card. Am primit 
nişte bani la care cu cinci-şase ani în urmă nici nu 
visam. Sumele   n-au fost mari, ştim cu toţii de ce. 
Am însă convingerea că odată cu normalizarea 
societăţii româneşti, aceste sume vor deveni mai 
consistente. Echipa din jurul lui Ştefan Gheorghiu 
a dus o luptă extrem de tenace cu instituţii inerte şi 
indiferente, cu oameni răuvoitori şi obtuzi. Puteam fi 
mult mai departe dacă nu am fi fost obstrucţionaţi la 
nivelul legislativului (culmea, chiar de unii colegi!). 
Lucrul cel mai important este acela că în momentul 
de faţă, CREDIDAM este un organism funcţional, că 
are o recunoaştere instituţională la nivel naţional, şi 
că reprezintă cu demnitate şi fermitate interesele 
noastre.

Sunteţi o personalitate în show-
biz-ul românesc. Ca vedetă, aveţi, 
cu siguranţă, o anumită influenţă 
asupra colegilor de breaslă. Aţi 
putea spune câţi artişti interpreţi 
aţi convins să se înscrie în această 
organizaţie care le apără drepturile 
conexe? Ştiau că există CREDIDAM? 
Au primit cu încredere sau cu 
suspiciune propunerea dvs.?
Mai greu este să-mi conving colegii 
să facem un sindicat pentru că pentru 
acesta trebuie să dăm un ban. Mult 
mai uşor mi-a fost atunci când le-am 
spus că sunt de luat bani, cum este 
cazul la CREDIDAM. Fără a fi maliţios, 
mărturisesc că breasla noastră 
mai are nevoie de timp pentru a-şi 
conştientiza propriile interese şi nevoia 
de solidaritate.
Activitatea Centrului Român pentru 
Administrarea Drepturilor Artiştilor 
Interpreţi a cunoscut o evoluţie 
surprinzătoare (pentru unii!) în ultimii 
patru ani. Au crescut exponenţial atât 
numărul de membri, cât şi încasările 
provenite de la utilizatori. Credeţi 
că echipa executivă a CREDIDAM 
a reuşit să impună  imaginea unei 
instituţii care acţionează energic 
pentru drepturile artiştilor? Ce-ar 
mai fi de făcut?
Cum spuneam mai devreme, echipa CREDIDAM 
merită întreaga noastră preţuire pentru felul în care 
se achită de obligaţii. Ei ştiu foarte bine ce mai au de 
făcut. Aş sugera ca profitând de contextul politic în 
care România îşi armonizează legislaţia în vederea 
integrării în Europa, problemele noastre privind 
corectarea şi îmbunătăţirea cadrului legal privitor 
la activitatea organismului nostru de gestiune să 
fie rezolvate chiar şi prin presiuni venite dinspre 
cancelariile occidentale către executivul român. 
Ar trebui să facem cunoscute mai bine problemele 
noastre omologilor noştri din lumea civilizată.
Există voci care pun în discuţie unele decizii ale 
Comitetului Director, printre care şi pe cea de 
a aloca fonduri din buget pentru modernizarea 
permanentă a echipamentelor informatice. Cum 
comentaţi atitudinea contestatară a acestora?
Trăim sub zodia libertăţii, aşa că este normal să 
existe opinii diverse. Aceste voci vor trebui să 
fie convingătoare, motivate, şi atunci, sigur, se 
va ţine cont de ele. Eu însă sunt de partea celor 
care se aliniază tehnic la standardele actuale de 
comunicare, chiar dacă asta presupune eforturi 
financiare.
Ce mesaj aţi dori să transmiteţi slujitorilor scenei 

româneşti, actori, cântăreţi,   balerini, interpreţi 
de toate genurile, care nu au aderat încă la 
această mare familie care este CREDIDAM? Dar 
celor care utilizează ilegal creaţiile interpretative 
ale artiştilor, imprimate pe diferite suporturi?
Familia noastră se numeşte Arta. Bugetul de familie 
are mai multe nume. Unul dintre ele este CREIDAM. 
Mesajul, deci, este simplu şi mai ales convingător. 
Încet, încet, vor veni toţi. 
Pirateria este un fenomen de care vom scăpa 
foarte greu. Legislaţie există în domeniu, dar 
nu se respectă. Infracţionalitatea în domeniu nu 
pare îndeajuns de palpabilă pentru executori. 
Pentru cel care fură pâine, oprobiul public este 
imediat şi substanţial. Pentru cel care fură “arta”, 
infracţionalitatea, aceeaşi în fond, este tratată 
superficial. Pâinea este hrana pentru corp, iar arta 
este hrana pentru suflet. Visez la ziua în care, în 
România şi în toată lumea, arta va avea acelaşi 
statut cu pâinea.

REPERE BIOGRAFICE

Locul şi data naşterii: Braşov, 14 ianuarie 
1953;
Studii: Facultatea de Electromecanică – 1978;
Activitate: membru în Cenaclul „Flacăra” (1976 
– 1982); membru în Cenaclul „Serbările Scânteii 
Tineretului” ( 1983- 1984); autor de muzică 
pentru numeroase spectacole teatrale şi pentru 
generice de radio si TV, producător al Festivalului 
Naţional/Concurs de muzică folk „Om Bun”, 
realizator de emisiuni săptămânale la TVR, autor 
a peste 450 de cântece, înregistrate  la UCMR 
– ADA.
Performanţe profesionale: laureat al Festivalului 
„Cântarea României” (1976-1982); numeroase 
titluri de laureat pentru muzică folk la festivaluri 
interne şi internaţionale, premii de Excelenţă 
acordate de importante instituţii culturale ( 
Radiodifuziunea Româna, Asociaţia culturală 
”Ginta Latină” din Chişinău, revista „Actualitatea 
muzicală”, premiul de onoare pentru întreaga 
activitate în slujba cântecului românesc acordat 
de Ministerul Culturii în 1992.
Realizări importante: 16 LP-uri, single-uri şi CD-
uri editate în perioada 1981-2004, cuprinzând 
creaţii în interpretarea proprie; turnee în China, 
Coreea, Germania, Republica Moldova, Canada, 
SUA, Suedia; recitaluri  la Festivalul ”Mamaia”.
Pasiuni extraprofesionale: istorie, politică, 
şah.
Proiecte imediate: Realizarea Festivalului 
Naţional - Concurs de Muzică Folk “Om Bun”, 
ediţia decembrie 2004, editarea  CD-ului “Lasă-
mi vara!” în 2005.
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interviu

Ca vedetă, aveţi, cu siguranţă, o anumită 
influenţă asupra colegilor de breaslă. Aţi putea 
spune câţi artişti  interpreţi aţi convins să se 
înscrie în această organizaţie care le apără 
drepturile conexe? Ştiau că există CREDIDAM? 
Cum au primit propunerea dvs.?
Pot să vă spun că de vreun an, tot duc cu tovarăşii 
mei de scenă “muncă de lămurire” ca la sindicat  (ca 
să nu zic, “ca la Ştefan Gheorghiu”! ) şi le explic ce 
avantaje au dacă se trec pe listele de la CREDIDAM. 
Eu zic că am reuşit să conving mulţi colegi, fie că 
sunt în activitate, fie că sunt pensionari, începând 
chiar cu partenerul meu de scenă, Nae Lăzărescu, 
şi terminând cu Turi Ştefan, care nici nu ştia de 
existenţa unui astfel de organism.
Activitatea Centrului Român pentru 
Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi a 
cunoscut o evoluţie surprinzătoare (pentru unii!) 
în ultimii patru ani. Au crescut exponenţial atât 
numărul de membri, cât şi încasările provenite 
de la utilizatori. Credeţi că echipa executivă 
a CREDIDAM a reuşit să impună  imaginea 
unei instituţii care acţionează energic pentru 

drepturile artiştilor? Ce-ar mai fi de făcut?
Cred că, mai ales în ultimul timp, şi asta şi 
datorită promovării insistente a obiectivelor 
statutare, CREDIDAM a intrat în conştiinţa unei 
bune părţi a opiniei publice. Dar, aş sugera să se 
faca o publicitate şi mai agresivă, o prezenţă mai 
accentuată în ziare, la radio şi la televizor. Aşa 
se creează un curent de opinie. Guvernanţii să 

Când şi cum aţi aflat despre existenţa 
CREDIDAM?
La scurt timp de la înfiinţarea CREDIDAM, 
cred că era prin 1997, câţiva colegi m-au 
îndemnat să devin membru, dar n-am avut 
încredere atunci că e o treabă serioasă. După 
aia, ştiţi cum e viaţa de actor, m-am luat cu 
treaba, au trecut zilele, am tot neglijat, până 
când, anul trecut prin decembrie, mi-am zis : 
hai să văd ce-i şi cu treaba asta ! Ei, acu’, mă 
văd nevoit să-mi cer scuze că am ezitat atâta 
şi să-i felicit pe iniţiatori pentru tenacitatea de 
care au dat dovadă când au pus la punct 
un mecanism atât de complicat care mai 
şi pocneşte! Şi să le mulţumesc că s-au 
încăpăţânat să-l facă să meargă impecabil, 
nu numai legal, dar şi de suflet. 
Ce v-a determinat să deveniţi membru al 
acestui organism?
Păi, unu’ meschin, ar zice că banii, frate, 
banii, că ei stau la baza fericirii omului! Dar 
nu-i vorba numai despre asta, e vorba că-i al 
naibii de fain să ai pe cineva aproape care să 
se  ocupe ca toate drepturile tale de interpret, 
adică de creator, să-ţi vină acasă. Că se zice 
că noi, artiştii, suntem nişte veşnici copii. Păi, 
noi n-avem nevoie de un tătic care să aibă 
grijă de copilaşii lui, să le fie bine ? 
În ce măsură v-aţi simţit protejate 
drepturile care vi se cuvin, potrivit legii, 
din utilizarea imprimărilor dumneavoastră, 
din momentul în care aţi devenit membru?
Chiar am simţit că sunt protejat şi că instituţia asta 
e serioasă în momentul în care, deşi documentele 
mele de înscriere nu erau încă perfectate, 
conducerea CREDIDAM a decis să-mi înmâneze, 
totuşi, drepturile care mi se cuveneau. Mai ales că 
la ora aia, banii nu mă dădeau afară din casă.
Sunteţi o personalitate în show-biz-ul românesc. 

elaboreze  reglementări clare, care să anuleze din 
oficiu  orice contract de colaborare între un artist şi 
o instituţie care-i foloseşte talentul, în cazul în care 
acesta cuprinde clauze de cesiune a drepturilor 
de difuzare. Din păcate, e un secret cunoscut de 
toată lumea, multe instituţii din audiovizual fac un  
fel de şantaj prin aceste clauze ascunse în textul 
contractului, care îl privează pe artist de drepturile 
conexe cuvenite, potrivit  Legii Drepturilor de Autor.
Ne trebuie, dom’le, şi mai multe legi în ţara asta, că 
încă n-avem atâtea legi câte pot încălca românii de 
rea-credinţă!
Există voci care pun în discuţie unele decizii ale 
Colegiului Director, printre care şi pe cea de a 
aloca fonduri din buget pentru modernizarea 
permanentă a echipamentelor informatice. Cum 
comentaţi atitudinea contestatară a acestora?
Nu te poţi pune împotriva progresului. Informatica a 
devenit şi la noi ceva obişnuit, vital. Până şi copiii 
mei, Sînziana şi Costin, care m-au bătut la cap până 
le-am luat computer, mă storc de bani aproape în 
fiecare săptămână ca să-şi cumpere programele 
noi care apar. Să nu rămână în urma colegilor. 

Darămite o instituţie care are de contabilizat 
sume de ordinul zecilor de miliarde şi enşpe 
tone de date informatice privind activitatea 
şi drepturile cuvenite celor peste 4.000 
de membri ! Ar fi nevoie de  o armată de 
funcţionari cu manşetuţe şi birouaşe care să 
înlocuiască un program din ăsta performant. 
Ăştia care pun întrebări aiurea, ar face mai 
bine să socotească în capul lor cât ne-ar 
costa pe noi, artiştii, o aberaţie ca asta. Cât 
despre cârcotaşi, foaie verde lobodă, gura 
lumii slobodă!
Ce mesaj aţi dori să transmiteţi slujitorilor 
scenei românesti, actori, cântăreţi,   
balerini, interpreţi de toate genurile, care 
nu au aderat încă la aceasta mare familie 
care este CREDIDAM? Dar celor care 
utilizează ilegal creaţiile interpretative ale 
artiştilor?
Unirea face puterea, fraţilor! Şi, ca să fim 
auziţi mai bine, şi să trăim mai bine, trebuie 
să avem un cor cât mai mare, pe mii de voci 
egale în drepturi.
Nu pot decât să-mi doresc să văd cât mai 
repede o implicare mai serioasă, mai activă 
a instituţiilor statului în sprijinirea a tot ceea 
ce întreprinde CREDIDAM. Adică: amenzi 
mai mari, sancţiuni mai severe pentru cei 
care ne fură munca. Iar acestora din urmă 
le transmit doar atât: “Păzea, băieţi, că vine 

inspectorul CREDIDAM!”
Profit că se apropie marile sărbători ale anului, ca 
să le spun La mulţi ani colegilor, oamenilor de la 
CREDIDAM şi colaboratorilor  mei.
Iar pentru utilizatori, le transmit tradiţionalul: “Ne 
daţi, ori nu ne daţi, dar nu ne mai furaţi !”

REPERE BIOGRAFICE

Locul şi data naşterii: Piatra Neamţ, 14 
noiembrie 1956
Studii: Institutul de Artă Teatrală şi 
Cinematografică Bucureşti, promoţia 1981
Locuri de muncă: Teatrul C. Tănase - Bucureşti
Performanţe profesionale: Laureat cu medalia 
de aur la ultimele 5 ediţii ale Festivalului 
Cântarea României. Medalii de aur la festivalurile 
internaţionale de film şi televiziune de la 
Montreux şi Karlovy-Vary, Premiul Special al 
Primăriei Municipiului Bucureşti pentru activitatea 
artistică.
Realizări importante:  Roluri în 39 de filme, 15 
volume de casete audio, 2 discuri, peste 60 de ore 
de spectacole televizate pe posturile naţionale, 
numeroase turnee în ţară şi în străinătate: 
Germania, Israel, Belgia, Grecia, SUA, Canada, 
Republica Moldova, etc.
Pasiuni extraprofesionale: sportul, literatura, 
istoria şi geografia.
Proiecte imediate: realizarea rolului principal în 
spectacolul Omul care a văzut moartea de Victor 
Eftimiu, a show-urilor pentru Crăciun şi Anul Nou, 
iniţierea unui sitecom VASILE SI NAE .
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Interviu realizat de Val Mănescu

 Maestre, împliniţi în curând o vârstă considerată a 
maturităţii profesionale  la care se pot face bilanţuri şi 
se pot trece în revistă împlinirile şi momentele fericite. 
Care este cea mai îndepărtată imagine legată de 
apropierea dumneavoastră de ceea ce va însemna 

peste ani, cariera muzicală a lui Ludovic Bacs? 
 E atât de mult timp de-atunci, şi totuşi, parcă a fost 
ieri! Parcă o văd pe mama mea care, deşi o femeie 
simplă, cânta excelent la vioară. Avea origine cehă 
şi primise o educaţie de tip occidental, o educaţie 
complexă care includea şi muzica. Era un sistem 
educaţional solid care modela caractere puternice, 
dar nu lipsite de sensibilitate, pe care părinţii s-au 
străduit să-l aplice şi celor nouă copii care le luminau 
casa de la Petrila. Fraţii mamei cântau şi ei la vioară 
şi-mi aduc aminte ce mult îmi plăcea să merg cu ai mei 
la petrecerile de sărbători care se organizau în oraş 
şi să îi ascult cântând piese populare din zonă, dar 
şi valsuri, polci, sau piese clasice din muzica marilor 
compozitori. Era altă lume. Chiar la marile sărbători 
ştiau să se distreze decent, să folosească timpul liber 
şi pentru a se instrui, pentru a se bucura de armonie şi 
frumos.
 Aşadar, aţi avut ocazia să atingeţi o vioară şi să 
învăţaţi să iubiţi armoniile sonore încă din primii ani de 
viaţă.  Nu era însă  îndeajuns ca să porniţi pe drumul 
care v-a făcut să ajungeţi om al baghetei.
 Când am făcut vreo zece ani, am început să 
studiez serios vioara. Cântam şi până atunci pentru 
ai mei şi la spectacolele şcolare, dar după ureche. 
Primul profesor de la care am desluşit notele a fost un 
ceh - Iosef Baubich - cu care am luat lecţii până prin 
1940, când a fost deportat în Rusia. Apoi, când am 
intrat la Liceul de Stat din Petroşani, am fost admis să 
cânt în formaţia simfonică din oraş, al cărei conducător 
era profesorul Julius Horacek. Acest Horacek fusese 
adus din Cehia, împreună cu alţi muzicieni austrieci 
şi cehi tocmai pentru a constitui o orchestră pentru 
cetăţenii oraşului. Era iniţiativa conducerii Societăţii 
Anonime a Cărbunelui care, vedeţi, se îngrijea şi de 
educaţia spirituală şi estetică a angajaţilor şi familiilor 
lor. Ei bine, aici am avut ocazia să iau contact cu 
muzica mare, se cânta mult Strauss, dar şi simfoniile 
lui Beethoven, Liszt, Schubert. Aici a fost adevarata 
mea ucenicie muzicală, şi era chiar ucenicie, pentru 
că nimeni nu te învăţa, trebuia să ţii pasul, să furi 
meserie, cum se spune. Mi-a prins foarte bine această 
perioadă, chiar dacă eram obligat să fac pe jos 
drumul dintre Petrila şi Petroşani de două-trei ori pe 
săptămână, pentru repetiţii şi concerte. Dar şi drumul 
ăsta avea rolul lui, pentru că, mergând, îmi repetam în 
gând ceea ce aveam de cântat.
 Europa era în plin război în perioada pe care o 
evocaţi. Cum simţea adolescentul  care eraţi , starea 
conflictuală în care ajunsese lumea?
 Era greu şi urât, dar cel mai mult am suferit când 
colegii mei nemţi de la care învăţasem muzică, au fost 
deportaţi undeva în Rusia şi n-am mai auzit niciodată 
ce s-o fi ales din ei. Formaţia însă, a supravieţuit până 
prin 1947, dar după naţionalizare a dispărut.
 Curios este că, până la admiterea în conservator, 
nu s-ar putea spune că aţi studiat sistematic muzica, 
dar se putea bănui că pasiunea pentru armonia 
sonoră vă va îndrepta spre ceea ce înseamnă o 
carieră profesională de excepţie.
 După absolvirea liceului, am intrat simultan la 
filosofie şi la conservator, atunci încă se mai putea să 
urmezi două facultăţi concomitent. Dar, după primul 
an, noua lege a învăţământului m-a obligat să optez 
pentru una singură. Am ales conservatorul. Experienţa 

pe care o aveam şi bucuria de a respira printre notele 
muzicale, m-au îndreptăţit să cred că asta e adevărata 
mea vocaţie. 
 Aţi urmat facultatea de muzicologie şi dirijat sub 
îndrumarea profesorului Anton Ronai, la ora aceea 
dirijorul Operei Române din Cluj. Cum aţi ajuns la 
Moscova ?
 În 1951, când eram în anul trei, am obţinut o bursă 
de studii la Conservatorul Ceaikovski, mare şcoală de 
muzică universală. Am studiat acolo cinci ani, printre 
alţii cu celebrul Nikolai Anosov. Când m-am întors, am 
fost repartizat la Radio Bucureşti unde am lucrat cu 
Alfred Alessandrescu, Teodor Rogalski, Constantin 
Bobescu, figuri legendare ale muzicii româneşti. După 
doi ani ca violonist în Orchestra Radiodifuziunii, am 
fost numit dirijor al Orchestrei de Studio, iar din 1959 
şi până la pensionare, în 1991, am condus Orchestra 
Simfonică a Radioului Român. 
 O carieră prodigioasă, în care aţi realizat mii de 
concerte, imprimări, turnee. Împliniţi 75 de ani, o 
vârstă a înţelepciunii, a desărvârşirii omului purificat 
prin muzică. Vă simţiţi, Maestre, fără îndoială, un om 
împlinit, deşi, cu siguranţă, nu vă lipsesc proiectele de 
viitor.
 N-am avut niciodată senzaţia că sunt un artist 
împlinit. Am văzut mereu desăvârşirea ca pe o pasăre 
albastră după care alergi o viaţă, dar care planează 
prea sus pentru ca un om s-o poată atinge. Perfecţiunea 
e un atribut al divinităţii. Omul poate doar nădăjdui să 
îi simtă lumina. In ce mă priveşte, n-am făcut şi nu fac 
altceva decât să mă menţin într-un fel de competiţie 
cu propriile mele vise, cu idealurile, cu limitele mele. 
Viaţa mea e o continuă alergare, o continuă căutare a 
valorilor, fie că ele stau ascunse în literatura muzicală 
antologică, fie că se regăsesc în creaţia avangardistă. 
Peste tot poţi descifra emoţia frumosului care aduce 
fericire celui ce ştie să asculte, să vadă, să simtă.             
Nu-mi place să fac confidenţe, dar sper să am energia 
să răspund în continuare tuturor invitaţiilor, să pot 
pune pe portativ măcar o parte din vibraţiile pe care 
le simt în mine. Compun şi la preavechiul meu pian, 
dar nici computerul nu-l evit. Şi apoi, domnule, vreau 
să am linişte, să lucrez la căsuţa mea din Balvanyos 
ca un adevărat pensionar. Că de-aia se pensionează 
oamenii, ca să aibă timp să lucreze!
 Şcoala românească de muzică este recunoscută 
în lumea întreagă. Vă invit, Maestre, să transmiteţi 
un mesaj de suflet tinerilor confraţi români aflaţi pe 
drumul afirmării profesionale.
 Aşa este, de la noi pornesc interpreţi instrumentişti 
sau vocali, dirijori de mare valoare şi îşi găsesc locul 
în cele mai prestigioase instituţii muzicale din lume. Le 
doresc tuturor să simtă cel puţin intensitatea bucuriei 
şi a emoţiei pe care le-am avut după ce am dirijat un 
concert în Spania, în catedrala imensă, plină cu zeci 
de mii de spectatori din Santiago de la Compostella, 
când, a doua zi după concert, oameni pe care nu-i 
cunoşteam mă salutau pe stradă ca pe un bun şi vechi 
prieten. Le mai doresc celor care au îmbrăţişat cariera 
muzicală să aibă puterea să-şi vadă de meserie, de 
chemarea muzicii, să nu dezarmeze, oricât ar fi de 
greu. În meseria asta n-ai voie să te descurajezi, 
trebuie să mergi înainte, să cauţi să fii mereu mai bun, 
ca să meriţi încântarea şi aplauzele publicului.

Domnul Ludovic Bacs - un bărbat elegant, cu 
o aură de nobleţe impunătoare, cu un discurs 
neaşteptat de simplu pentru profunzimea ideilor pe 
care le exprimă. Gesturi calme, delicate şi rafinate 
din care te-aştepţi să izbucnească mişcarea 
viguroasă, amplă, sigură, după care să-ţi răsune în 
auz armoniile ample ale unei simfonii.
Domnul Ludovic Bacs - stil clasic şi modern în 
acelaşi timp, o legendă al cărei nume l-am auzit de 
mii de ori alăturat formulării “Orchestra Simfonică 
a Radiodifuziunii Române”. La pupitrul acesteia, 
mai bine de treizeci de ani, Maestrul a propus 
melomanilor un repertoriu uriaş,  caleidoscopic,  în 
care n-a pregetat să alăture marilor creaţii clasice 
tot ceea ce a însemnat la vremea respectivă 
noutate, inovaţie, inedit, căutând neobosit să  
valorizeze armoniile puse sub semnul întrebărilor 
existenţiale ale compozitorilor de pretutindeni. 
Convins că există un romantism al momentului, 
a acceptat mereu, fără ezitare, provocarea 
altor şi altor dificile partituri, cărora le-a impus o 
interpretare care-i reflectă personalitatea unică. 
Acest mod de abordare l-a făcut cunoscut în toată 
lumea iubitorilor de muzică şi l-a impus ca pe unul 
dintre cei mai importanţi slujitori ai Euterpei.
Clarena Snyder, cronicara Festivalului de la 
Bridgetown-Statele Unite, îl prezintă ca pe “cel mai 
celebru dirijor român, unul din marii maeştri europeni 
ai baghetei”, iar Jed Gaylin, directorul orchestrei 
Bay Atlantic Symphony, se simte privilegiat să-l 
aibă ca invitat pe Maestrul Bacs, acest “muzician 
unanim respectat pentru desăvârşita sa conştiinţă 
muzicală”,  pe care îl consideră un “adevărat artist-
cetăţean al lumii, nu numai pentru că vorbeşte şase 
limbi, dar şi pentru că se poate aborda cu el orice 
subiect legat de literatură, muzică, familie, vinuri 
franţuzeşti  etc.” 

interviu



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.
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CONTRACT DE COLABORARE

 avocat Liliana Savu

cum se face un contract

Acum, pentru că avem deja un model de contact 
precum şi definiţia celor trei 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!

consultanta



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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hoteluri, restaurante, baruri, discoteci, transporturi



TARIFELE ACTUALIZATE PENTRU DOMENIUL AMBIENTAL
COMUNICAREA PUBLICĂ A PRESTAŢIILOR ARTISTICE

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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FONOGRAME

AUDIOVIZUAL
Turism   
1. Hoteluri până la 3 stele inclusiv, situate în staţiuni turistice (inclusiv 
oraşe - staţiuni turistice):
a) cu capacitate de cazare mică                                              80,000 lei
b) cu capacitate de cazare medie  (31-100 camere)               170,000 lei
c) cu capacitate de cazare mare                               250,000 lei
2. Hoteluri până la 3 stele inclusiv, situate în oraşe (cu excepţia celor 
din staţiuni turistice):
a) cu capacitate de cazare mică                                 170,000 lei
b) cu capacitate de cazare medie                                      250,000 lei

c) cu capacitate de cazare mare                               340,000 lei
3. Hoteluri de categoriile patru şi cinci stele                         680,000 lei
4. Moteluri, cabane, campinguri şi sate de vacanţă     80,000 lei
5. Unităţi de cazare agroturistice, 
popasuri turistice,  pensiuni                                                     80,000 lei
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HILTON

Cel mai tânăr membru
CREDIDAM

Sara Anastasia Şofron

Fiica actorului Cristian Şofron

Elodie Arduin 
Serviciul Juridic 
SPEDIDAM

Dragă Ştefan, 

Sper că eşti bine şi că voi avea plăcerea 
să ne vedem în decembrie la Paris pentru 
următoarea reuniune RAWG.

Îmi permit să îţi scriu pentru a-ţi cere 
colaborarea într-un dosar contencios al 
SPEDIDAM.

În cadrul unei proceduri judiciare, 
SPEDIDAM acţionează în contul artiştilor 
interpreţi (care figurează în filmul „Latcho 
Drom” de Tony Gatlif) a căror prestaţie 
a fost reprodusă fără autorizaţie pe 
fonograme si vifdeograme comerciale şi a 
făcut obiectul unei difuzări televizate. 

Unii artişti-interpreţi sunt români şi 
ne-am dori să ştim dacă sunt membri 
CREDIDAM, şi în acest caz, dacă 
CREDIDAM ar putea mandata 
SPEDIDAM să apere drepturile membrilor 
săi în faţa unui tribunal.

Vei găsi mai jos lista artiştilor-interpreţi în 
cauză:  
Dragné, Gheorghe Anghel  
Caliu, Hodjea, Ion Falcaru,  
Ion Manole, Ionica, Manole Martin, 

Manole Marius, Marinel Sandu,  
Nicola Neacşu

Îţi multumesc anticipat pentru ajutorul tău.

Sofia Vicoveanca 

Încă ne aflăm la începutul anului 2005 
şi profit de ocazie să transmit din inimă 
echipei CREDIDAM  urări de bine, de 
sănătate şi alese mulţumiri pentru grija 
şi efortul ce-l faceţi pentru apărarea 
drepturilor artiştilor interpreţi care „ îşi pun 
sufletul în palme” şi îl dăruie publicului.

Din inimă,

Sofia Vicoveanca
  

Liubitza Bota

Stimate d-le preşedinte,

Vã mulţumesc foarte mult pentru urãrile 
trimise de dvs. cu ocazia zilei mele de 
naştere, care se apropie.Vã trimit şi eu cele 
mai frumoase gânduri şi vã urez succes în 
tot ce interprindeţi.

Lucreţia Ciobanu

Stimate Domnule Preşedinte,

Mulţumesc din toatã inima pentru amabila 
dumneavoastrã felicitare cu prilejul 
aniversãrii zilei de naştere, dar şi pentru tot 
ceea ce faceţi pentru noi.
 

Gheorghe Jitaru- interpret de folclor

Am o mare satisfacţie de a aduce multã 
bucurie în sufletele oamenilor prin cântecul 
meu.
Dar sunt şi încântat cã existã şi o asociaţie 
a artiştilor interpreţi – CREDIDAM - prin 
care ni se realizeazã şi ni se recunosc unele 
drepturi.Eu vã urez succes şi aş vrea ca toţi 
artiştii din România sã o ducã mai bine.
Felicit întreaga conducere CREDIDAM 
şi în mod special pe domnul Romeo 
Ciocârlan, reprezentant al Moldovei şi pe 
dumneavoastrã, stimate preşedinte, Ştefan 
Gheorghiu.
 

Anunţ Important

Între 15-17 aprilie 2005, la Universita-
tea Americanã din Bulgaria, are loc a 
IV-a ediţie a Festivalului Internaţional 
al Corurilor Studenţeşti. Se pot înscrie 
numai coruri universitare cu cel puţin 
2-3 solişti .Dacã doriţi sã vã înscrieţi 
sau sã cereţi informaţii suplimentare, 
trimite-ţi un e-mail la adresa urmã-
toare: Hristo@aubg.bg

Am primit
la redactie,



STAN VALERICA  
Filarmonica Ploieşti
TRAMUNDANA ANA MARIA  
Teatrul Dramatic Constanţa
TRIŢĂ LUCICA  
Orchestra Naţională Radio
VASILESCU MIRCEA  
Orchestra Naţională Radio
VOINEA IONUŢ ROMEO  
Liceul Dinu Lipatti
VINCE IOAN  
Opera Maghiară Cluj

DECEDAŢI ( căutăm moştenitori) :

GRIGOR IOAN  
Filarmonica Arad 
TĂTAR MARCEL MIRCEA  
Filarmonica Arad

BRĂDĂŢAN CONSTANTIN 
Filarmonica Moldova Iaşi
BÂRZU CĂTĂLINA
Opera Constanţa
BALU NICOLAE 
Filarmonica Sibiu
BOTEZ ELENA GABRIELA  
Filarmonica Ploieşti
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
GEORGESCU RĂZVAN  
Orchestra Naţională Radio
GUTAN GHEORGHE  
Opera Maghiară Cluj
HAR EVA  
Opera Maghiară Cluj
HOŢESCU GEORGE RAREŞ  
Academia Gheorghe Dima Cluj
ISAIU DUMITRU IOAN  

Actor
IONESCU IORDAN PETRU 
Muzician
IONIŢĂ ANCA  
Orchestra Naţională Radio
JUNCA CIPRIAN IONEL  
Filarmonica Moldova Iaşi
JELIHOVSCHI  
Opera Constanţa
LEONTE ANA  
Orchestra Naţională
MARIN ANA ROXANA  
Filarmonica Moldova Iaşi
MIHAIL ROBERTINO
Orchestra Nationala Radio
MARICA FLORENTIN  
Opera Naţională
MUREŞAN FELICIAN  
Filarmonica Transilvania Cluj
MOŢOCU ANA MANUELA  
Teatrul de Operă şi Operetă 
Craiova
NICULAI ADOMNIŢI CIPRIAN  
Opera Constanţa
NEAGU AURELIA LAURA  
Opera Constanţa
NEGRESCU MELUŞ  
Liber profesionist
NYAKAS ISTVAN IOZSEF  
Opera Maghiară Cluj
NYAKAS EVA  
Opera Maghiară Cluj
OSMILICHEVICI GABRIELA  
Liber profesionist
OLARU ADRIAN  
Filarmonica Ploieşti
PETRESCU DUMITRU  
VALERIAN  
Teatrul de Operă şi Operetă 
Craiova
POPOVICI RALUCA CRISTINA  
Filarmonica Moldova Iaşi
ROŞU NICOLESCU CARMEN  
Universitatea de Muzică
STOICA GIGI ELVIS  
Liber profesionist
SAVASTRE ANDREI DRAGOŞ  
Liber profesionist
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

Lista membrilor CREDIDAM care şi-au schimbat adresa şi pe care nu-i mai putem contacta

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


