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Câte ceva despre drepturile de proprietate
intelectuală ale artiştilor interpreţi în România
Gheorghiu
de Stefan
,

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.123/01.09.2005,

Un act de dreptate
Toamna anului 2005 ne-a adus bucuria publicării acestei ordonanţe în Monitorul Oficial nr.173/19.09.2005. A fost necesară
intervenţia curajoasă a domnului Adria Iorgulescu, Ministrul
Culturii şi Cultelor, pentru a se repara Legea drepturilor de autor

şi a drepturilor conexe şi a repune în drepturi artiştii, principalii
beneficiari ai acestei legi.
Trebuie să-i mulţumim pentru rolul asumat. Este primul Ministru
al Culturii şi Cultelor care a înţeles importanţa protejării drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în România, pentru România
şi s-a implicat personal în apărarea acestor drepturi.
În anul 2004, sub presiunea utilizatorilor nărăviţi de nerespectarea
legii, în colaborare cu membrii Comisiei Camerei Deputaţilor pentru
cultură, arte, mijloace de comunicare în masă, din care 6 membri
erau artişti interpreţi, Legea dreptului de autor şi a drepturilor
conexe devenise prin Legea nr.285/2004 legea utilizatorilor
împotriva artiştilor, titularii drepturilor de proprietate intelectuală.
Reacţia artiştilor români, susţinuţi de colegii lor din străinătate, a
fost reflectată în Raportul de ţară al Comisiei UE care a sancţionat
încălcarea gravă a drepturilor de proprietate intelectuală în România
şi deci a obligaţiilor asumate de ţara noastră în vederea integrării în
Uniunea Europeană.
În Raportul de ţară din 25.10.2005, Comisia UE, luând notă de
modificările aduse de OUG nr.123/2005, a apreciat că „ În ceea
ce priveşte dreptul de autor şi drepturile conexe, s-au realizat
noi alinieri, în special prin eliminarea prevederilor care limitau
posibilitatea sumelor ce ar fi putut fi colectate de la anumite
categorii de utilizatori (în special operatorii prin cablu şi utilizatorii
comerciali). Totuşi, anumite îmbunătăţiri limitate sunt necesare.
Directivele privind drepturile artistului pentru revânzare şi
privind întărirea aplicării drepturilor de proprietate intelectuală
trebuiesc integral implementate înaintea aderării. Mai mult,
autorităţile române trebuie să asigure că un sistem de
gestiune colectivă eficientă a acestor drepturi este pus la
punct şi funcţionează. Întărirea legislaţiei privind dreptul
de autor (şi a drepturilor conexe n.n.) rămâne o serioasă
deficienţă care trebuie tratată ca o problemă urgentă
(sublinierea noastră).”
Ca urmare a publicării OUG nr.123/2005, a avut loc declanşarea
procedurilor de negociere în vederea implementării prevederilor
ei.
Deşi aceste negocieri au însemnat un efort deosebit din partea
organismelor de gestiune colectivă, lipsa de cooperare din



partea utilizatorilor a dus, cu excepţia tarifelor din ambiental şi
cinematografie, la convocarea corpului de arbitrii care urmează
să se pronunţe.
În paralel, s-a desfăşurat la Comisia Camerei Deputaţilor pentru
cultură, arte, mijloace de comunicare în masă obişnuitul show de
anulare a principalelor prevederi ale ordonanţei amintite. Astfel,
într-o singură zi, în data de 14.03.2006, s-au votat trei modificări,
iniţiate de membrii Comisiei, inclusiv doamna Deputat Angela Buciu, membră CREDIDAM, modificări care sunt încălcări flagrante
ale textului Directivelor UE şi a recomandărilor din Raportul de
ţară din octombrie 2005.

Împotriva acestor încălcări ale drepturilor lor, artiştii au fost prezenţi
în cursul lunii aprilie la lucrările Comisiei, purtând banderola albă
pentru a protesta împotriva acestor intervenţii în drepturile lor
private. Sperăm ca raţiunea să triumfe la discuţia legii în plenul
Camerei Deputaţilor, unde credem că se mai pot îndrepta aceste
greşeli, altfel România va fi sever sancţionată în raportul de ţară din
mai pentru subiectivismul şi obtuzitatea membrilor Comisiei pentru
cultură a Camerei Deputaţilor.
Îndiferent care va fi finalitatea acestei legi, va rămâne în istorie gestul
bărbătesc, limpede, eficient, al domnului Adrian Iorgulescu, pentru
că a avut curajul să aducă lumina în cetate.

Legea lui Mălaimare
În luna septembrie 2003, domnul Mihai Mălaimare, deputat
PSD la acea dată, astăzi deputat PNL, anunţa ritos, în calitate de preşedinte al Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace
de comunicare în masă, noua iniţiativă a domniei sale de
a modifica „profund”, dincolo de ceea ce operase Comisia similară a Senatului României, Legea nr.8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe. În felul acesta noua
iniţiativă legislativă, care, conform cutumei, poartă numele
iniţiatorului, respectiv „Legea lui Mălaimare”, s-a materializat
prin Legea nr.285/2004 care a completat şi modificat Legea
nr.8/1996.
Ce a însemnat această nouă lege pentru artiştii interpreţi, colegii de breaslă
ai actorului Mihai Mălaimare?
Să recapitulăm:
1. Anularea drepturilor artiştilor interpreţi în domeniul audiovizual.
Legea nr.285/2004 a exclus din condei, nejustificat, dreptul la remuneraţie
al artiştilor interpreţi pentru utilizarea
prestaţiilor lor în domeniul audiovizual,
drept ce exista din anul 1996 şi fusese
pus în practică încă din anul 2002 prin
HG nr.119/2002, normă de aplicare a
Legii nr.8/1996. Sumele repartizate de
CREDIDAM către artişti în anul 2003 au
inclus pentru prima dată aceste drepturi
şi ele n-au fost deloc neglijabile.
Efectul acestei nedreptăţi este următorul: cinematografele, televiziunile,

societăţile de retransmitere prin cablu
sunt scutite de la plata remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi pentru
perioada 31.07.2004 până în prezent,
doar finalizarea negocierilor şi Decizia
arbitrajului în baza OUG nr.123/2005
- actul normativ care a reparat nedreptatea - va putea permite reluarea plăţilor remuneraţiilor datorate de utilizatori
către artişti).
Cei mai afectaţi de legea lui Mălaimare
au fost (şi vor fi multă vreme) actorii,
balerinii, dansatorii etc.
2. Copia privată.
Prin introducerea în lege a unor texte
confuze, s-au creat veritabile „autostrăzi”
nu portiţe, pentru eludarea legii şi privarea artiştilor interpreţi de drepturile lor de
proprietate intelectuală, cum ar fi:



a) prevederile din capitolul „copie
privată” unde introducerea sintagmei
„de sine stătătoare” a creat premisele
încălcării dreptului prin posibilitatea
unor interpretări subiective de felul „nu
plătesc pentru că eu consider că nu
sunt aparate de sine stătătoare”, ceea
ce a îngreunat sarcina arbitrilor şi apoi
a judecătorului de a se pronunţa în
aceste cauze;
b) limitarea dreptului de a colecta remuneraţia pentru copia privată la repertoriul gestionat de organismul de
gestiune colectivă, situaţie ilogică, de
neaplicat în practică, având în vedere
specificul copiei private, adică libertatea celui care copiază ce vrea, la el
acasă, necomercial. Pentru această
prezumţie a copierii remuneraţia datorată se plăteşte în momentul importului sau la ieşirea din fabrică a produsului respectiv. Or, în lipsa informaţiei
referitoare la ce se va copia efectiv,
cum poţi să dovedeşti apriori că se utilizează un anumit repertoriu de opere
artistice încredinţat de titular organismului de gestiune colectivă respectiv?
E o situaţie absurdă care nu există nicăieri în lume.
3. Retransmiterea prin cablu:
a) Exceptarea de la plata remuneraţiei
a distribuitorilor prin cablu pentru „must
carry” sau, pe înţelesul tuturor, exceptarea distribuitorilor de la plata remuneraţiei către titularii de drepturi pentru retransmiterea serviciilor de programe

radiodifuzate de către organismele de
radiodifuziune şi televiziune, situate pe
teritoriul României.
b) Reducerea la doar 2% a plafonului maxim pe care trebuie să-l plătească distribuitorii prin cablu TUTUROR titularilor de
drepturi (autori, artişti interpreţi şi producători). Pentru toţi artiştii interpreţi, români
şi străini, procentul s-a redus de la 1,65%
la 0,25%, singurii beneficiari fiind doar artiştii interpreţi străini datorită introducerii
scutirii de la plată a retransmiterii posturilor româneşti de televiziune (must carry)
c) Metodologia unică privind cuantumul
remuneraţiei datorat titularilor de drepturi
pentru retransmitere prin cablu s-a dovedit a fi extrem de greu de realizat, cu
depăşirea termenelor prevăzute de lege,
deoarece la masa de negociere au fost
obligate să discute împreună toate organismele de gestiune colectivă care, pe de
o parte, în raport de categoriile de titulari
de drepturi pe care-i reprezintă, au uneori
interese divergente (de ex. artişti – producători, autori – producători), pe de altă
parte există nivele diferite de organizare a
organismelor de gestiune colectivă, ceea
ce face să se piardă mult timp pe durata
negocierilor pentru înţelegerea unor noţiuni juridice elementare de către toţi participanţii. Obligarea tuturor OGC-urilor la o
negociere comună, nu poate da rezultate
normale dat fiind diversitatea de situaţii,
de titulari de drepturi reprezentaţi.
4. Obligativitatea unui colector unic la
cablu şi copie privată
Această prevedere inclusă în lege a creat
artificial următoarele probleme:
• între organismele de gestiune colectivă
din domenii diferite (de exemplu: drept de
autor şi drepturi conexe; producători şi autori/artişti interpreţi) s-au iscat dispute cu
privire la cuantumul de care ar fi îndreptăţită să beneficieze fiecare categorie de
titulari de drepturi;
• dificultatea colectorului unic de a da toate informaţiile specifice fiecărei categorii
de titulari de drepturi în parte, pentru repartizarea către titulari a drepturilor lor;
• mărirea cotei de administrare percepută
titularilor de drepturi deoarece la cota de
administrare a propriului OGC se adaugă
şi cea datorată unicului colector;
• s-au creeat premizele împiedicării bunei
funcţionări a OGC-urilor deoarece legea a
introdus o limitare a cotei de administrare la maximum 30%. Dacă acel colector
unic impune o cotă de 20%, atunci OGCul care primeşte banii de la colectorul
unic, nu poate percepe decât maxim 10%,

sumă, în unele cazuri, insuficientă unei
bune funcţionări;

al unui/unor grup/grupuri? Va beneficia de
mai multe voturi cumulate?

• lipsa criteriilor pentru desemnarea colectorului unic, ceea ce a dus, în cazul copiei
private, la nominalizarea de către ORDA a
unui colector unic, lipsit de practică, bază
de date, soft, personal specializat, având
drept efect incapacitatea colectării remuneraţiilor datorate titularilor de drepturi, la
nivele superioare sau măcar cu cele realizate anterior ;

Nu ştim, pentru că legea este eliptică.

• este contrar intereselor şi voinţei titularilor de drepturi, aceştia exprimându-şi
punctele de vedere în numeroase documente depuse în ţară la Parlament, Ministerul Culturii şi Cultelor, ORDA şi în
străinătate la Comisia UE, prin asociaţiile
internaţionale la care OGC-urile din România sunt afiliate.
5. Încălcarea dreptului la asociere, garantat de Constituţia României.
Restrângerea abuzivă a prevederii legale
privind dreptul la vot în adunarea generală
a membrilor asociaţiei de drept privat, a
artiştilor interpreţi care participă colectiv,
în grup, la realizarea unei înregistrări artistice, afectează exclusiv membrii CREDIDAM, singura categorie de titulari de
drepturi care participă colectiv la înregistrări. Să explicăm:
- Dacă în Legea nr.8/1996 fiecare artist
interpret, indiferent de câte persoane au
participat la o înregistrare, avea drept egal
la un vot (accesul la libera asociere şi participarea activă la viaţa socială a asociaţiei), dispoziţiile art.129, alin. 2 din Legea
nr.285/2004 limitează la un singur vot toţi
artiştii interpreţi, care participă colectiv la
o înregistrare, indiferent de numărul lor,
aceştia fiind obligaţi să-şi desemneze
un REPREZENTANT. În cazul în care
nu şi-au ales reprezentantul legal, nu au
drept de vot, prin urmare ei nu pot decide în propria lor asociaţie de drept
privat.
- De asemenea nu se precizează întinderea noţiunii de grup. În principiu, pot fi consideraţi grup şi doi interpreţi care cântă împreună (duo). Conform Legii nr.285/2004
toţi aceştia trebuie să-şi aleagă un reprezentant legal al grupului.
- Ce se întâmplă cu un artist care, de-a
lungul carierei sale, înainte de 1996, a realizat, în calitate de membru al mai multor
grupuri, înregistrări care sunt difuzate azi?
Îşi va alege acum câte un reprezentant al
tuturor acestor grupuri, chiar dacă majoritatea celor care au realizat înregistrarea
nu mai sunt în viaţă?
- Ce se întâmplă cu un artist care a realizat înregistrări ca solist, dirijor şi membru


Această prevedere este una din „perlele”
„legii lui Mălaimare” care nu trebuie uitată. Toate aceste prevederi sunt contrare
acquis-ului comunitar.
6. Lipsa de protejare a repertoriului
gestionat de OGC-uri.
Repertoriul gestionat de orice organism
de gestiune colectivă, se constituie întro bază de date protejată chiar de legea
dreptului de autor şi a drepturilor conexe. Punerea acesteia la dispoziţia utilizatorilor, gratis, oricând şi oricum, inclusiv
a repertoriilor internaţionale, reprezentate
în baza acordurilor bilaterale, generează probleme, pe de o parte, în raport cu
OGC-urile străine cu care există acorduri
internaţionale bilaterale, cu clauză de confidenţialitate, pe de altă parte, cu proprii
membri care au nevoie de confidenţialitatea informaţiilor pentru a nu fi şantajaţi de
unii utilizatori de rea credinţă.
Toate aceste probleme se vor resimţi deplin în cursul anilor 2006 şi 2007, aceste
modificări ducând cu certitudine la diminuarea dramatică a încasărilor tuturor organismelor de gestiune colectivă, în special
din cele două surse care au adus cei mai
mulţi bani: copia privată şi cablu.
În discuţiile de la Comisia pentru cultură
a Camerei Deputaţilor delegaţia CREDIDAM a luptat împreună cu reprezentanţii
ORDA pentru a limita cascada efectelor
dezastruoase, reuşind totuşi să obţină
câteva precizări utile, extrem de necesare
artiştilor interpreţi, cum ar fi:
• modificarea textului art. 101.
Prin modificarea textului, artiştii interpreţi
sunt mai bine protejaţi deoarece a fost exclusă posibilitatea lipsei contractului scris
în relaţia cu producătorul. În lipsa unor
clauze (şi nu contract, cum era textul în
Legea nr.8/1996) specifice, prezumţia de
cesiune se limitează doar la reproducere,
distribuire, import, închiriere şi împrumut;
• mandatul extins acordat Organismelor de Gestiune Colectivă.
Pentru colectarea remuneraţiilor rezultate
din utilizarea fonogramelor (adică a muzicii şi a teatrului radiofonic), organismele
de gestiune colectivă au calitatea de a
colecta remuneraţiile tuturor titularilor de
drepturi (atât pentru membri cât şi pentru
nemembri) aşa cum prevăd Tratatele internaţionale la care România a aderat.

Incapacitatea domnului Mălaimare şi a
altor deputaţi, membri ai acestei comisii, de a înţelege corect rolul organismelor de gestiune colectivă, asociaţii
private ale artiştilor, membri ai societăţii civile, precum şi războiul personal pe
care domniile lor îl au cu aceste forme
de asociere, a dus la introducerea în
lege a unor obligaţii pentru organismele de gestiune colectivă de a asigura
transparenţa activităţii lor. La acest
capitol CREDIDAM a reacţionat îndeplinindu-şi exemplar obligaţiile legale.
Azi avem statutul modificat, pagina
web www.credidam.ro, revista InfoCREDIDAM, comisia de transparenţă, personalul calificat, pregătit să răspundă
prompt celor care doresc informaţii
despre activitatea CREDIDAM.
„Errarae humanum est, perseverare
diabolicum est” spunea înţeleptul. În
data de 14.03.2006, la şedinţa Comisiei pentru cultură a Camerei Deputaţilor,
atunci când textul OUG nr.123/2005
(care reparase greşelile din „Legea lui
Mălaimare”) trebuia doar aprobat pentru a deveni lege, în dezbaterea privind
eventuala scutire a cabliştilor de la plata drepturilor de autor şi conexe pentru
retransmiterea obligatorie a posturilor
naţionale de televiziune, domnul deputat Mălaimare a declarat următoarele:
„ Artiştii trebuie să dea din sângele
lor pentru a produce artă. Autorii ar
trebui şi ei să dea dovadă de patriotism prin a renunţa la aceste drepturi. Există îndoieli maxime că anumite
organisme de gestiune colectivă au
gestionat corect aceste sume. Atunci
când voi fi convins (???) că aceste
sume au ajuns la titulari, atunci voi vota
pentru plata la must carry”.
Ne este greu să ne pronunţăm de unde
vine ura/ideile domnului deputat Mălaimare. Paradoxul domniei sale este dat,
pe de o parte, de rolul pe care şi l-a
asumat, acela de protejare a utilizatorilor să nu plătească artiştilor interpreţi
remuneraţia echitabilă datorată pentru
folosirea înregistrărilor lor şi faptul că,
pe de altă parte, copiii domniei sale
studiază muzica, dorind ca ei să devină artişti interpreţi, adică TITULARI DE
DREPTURI.
Nu avem voie să judecăm. Lăsăm
aceasta în sarcina Lui, pentru că ştim
că există DUMNEZEU.

ERRARE

HUMANUM EST...
Primăvara anului 2006, în locul banalei astenii, ne-a adus
o stare febrilă pe care am putea-o denumi şi sport extrem:
hai să dăm cu legea drepturilor de autor de pământ. Câştigă cine va reuşi să o „spargă”
cât mai bine, pe ici pe colo, în
părţile esenţiale, adică exact
acolo unde marii utilizatori
de creaţii artistice au interes
să fie scutiţi de plată, că tot
sunt ei aceia care hotărăsc
ce-i mai bine pentru noi toţi.
În fond ce ar trebui ei să plătească? Drepturile de proprietate intelectuală ale artiştilor.
Le vede cineva? Nuuuu.
Atunci de ce să plătească?
Începând cu anul 2003 în România s-a
pus la punct un sistem de manipulare a
opiniei publice, la scară naţională, prin
monopolul informaţiei deţinut de media
(televiziuni, radiouri şi retransmitere prin
cablu). S-a pornit o campanie naţională împotriva aplicării legii dreptului de
autor, prin victimizarea „bieţilor” cablişti
care erau „spoliaţi” de artişti. Chiar dacă
directivele şi acquis-ul european pe care
legislaţia română le asimilase, obligau
clar la plată pentru folosirea creaţiilor artistice, prin campania mediatică şi colaborarea necondiţionată a membrilor Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de
comunicare în masă a Camerei Deputaţilor de atunci, în iulie 2004 s-a modificat
legea, aşa cum le-a fost „pohta ce-au
pohtit”. În Raportul de ţară al Comisiei
Europene din octombrie 2004, România
a fost sancţionată, printre altele, la capitolul „proprietate intelectuală, dreptul
de autor”, pentru aceste modificări care
însemnau o absurdă întoarcere în timp.
Prin Legea nr.285/2004 artiştii interpreţi
pierdeau dreptul la remuneraţie pentru
utilizarea înregistrărilor lor audiovizuale,
totalul sumelor pe care trebuiau să le


plătescă cabliştii se micşora de trei ori,
stabilindu-se arbitrar plafonul maxim de
2% din veniturile realizate, se introducea
sistemul ponderii la pondere pentru televiziuni şi radiouri şi multe alte bazaconii
care au dus la o periculoasă înroşire a
cartonaşului pe care Comisia UE l-a prezentat României prin Raportul de ţară
din 2004. Să recapitulăm - persoane (fizice şi juridice) se joacă cu LEGEA, aşa
cum le dictează interesul, şi noi toţi ceilalţi primim sancţiunea pentru încălcarea
unor drepturi private de către persoane
private care şi-au depăşit competenţele. Nu şto? (în limba rusă înseamnă „şi
ce?”)
După multe şi grele încercări, asemeni
unei curse de 5.000 m cu obstacole,
în 19.09.2005 se publica în Monitorul
Oficial nr.843 Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului României nr.123/01.09.2005
care, în ceasul al douăsprezecelea, repara aproape toate „greşelile” din Legea nr.285/2004. Ca urmare, în raportul
de ţară din 25.10.2005 al Comisiei UE
se reflecta evoluţia favorabilă, astfel:
„În ceea ce priveşte dreptul de autor şi
drepturile conexe, a continuat procesul
de aliniere (la aqcuis-ul comunitar n.n),
în special prin înlăturarea prevederilor
care limitau remuneraţiile ce puteau
fi colectate de la anumiţi utilizatori (în
special operatorii de cablu şi utilizatorii
comerciali). Totuşi, unele îmbunătăţiri
mici mai sunt necesare. Directivele
UE privind drepturile artiştilor pentru
revânzare şi privind întărirea aplicării

drepturilor de proprietate intelectuală
trebuiesc să fie implementate deplin
înainte de aderare. Mai mult, autorităţile
române trebuie să asigure că un sistem
de gestiune colectivă eficient este pus
la punct şi FUNCŢIONEAZĂ (sublinierea
noastră). Punerea în practică/întărirea
legislaţiei dreptului de proprietate intelectuală în România rămâne o deficienţă serioasă care trebuie rezolvată de
urgenţă.”
După aceste remarci nu tocmai rele, neam fi aşteptat la sprijinul şi liniştea creatoare necesară punerii în practică a ceea
ce mai avem de făcut, şi slavă Domnului
-sunt multe de făcut. Au început să apară
deciziile ORDA de nominalizare a comisiilor de negociere, au început negocierile
şi...surpriză mare! Comisia pentru cultură,
arte şi mijloace de comunicare în masă în
loc să valideze OUG nr.123/2005, decide
să modifice din nou legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, aşa cum vor
cabliştii şi radiodifuzorii, contrar prevederilor clare din legislaţia UE. Astfel, în „ofensiva” din martie 2006 reuşesc performanţa
ca într-o singură zi, 14.03.2006 să voteze
trei încălcări ale textelor directivelor UE
şi a recomandărilor din ultimul Raport de
ţară. Iată ce au votat cu frenezie membrii
comisiei, inclusiv artiştii interpreţi Angela
Buciu, Mihai Mălaimare, Arpad Marton,
Hunor Kelemen sau Lavinia Şandru:
1. Art.107, alin (7), punctul 29 din OUG
nr.123/2005.
În locul unei negocieri libere, care deja
avusese loc şi care trebuia doar actualizată, s-au introdus iar procente fixe la remuneraţia pentru copia privată.
Introducerea unor procente fixe în lege
pentru plata remuneraţiei compensatorii
pentru copia privată este contrară prevederilor exprese ale:
a) Directivelor europene şi acquis-ului
comunitar prin încălcarea principiului liberei
negocieri, directe, între reprezentanţii
titularilor de drepturi şi importatori sau/şi
fabricanţii suporturilor şi aparatelor ce
intră sub incidenţa legii;
b) Textului OUG nr.123/2005 care prevede în toată economia articolului 107 principiul negocierii între părţi, negociere
care este lipsită de sens atunci când procentul este fix, dictat de textul de lege, aşa
cum se propune.
c) Raportului de Ţară al Comisiei UE {Romania 2005 Comprehensive Monitoring
Report COM (2005) 534 final, Brussels,
25.10.2005 SEC (2005) 1354} pagina 37,
Capitolul 5, alin.5.

2. Art. 121, alin (2), punctul 38 din OUG
nr.123/2005.
„Cuantumul remuneraţiei privind drepturile
de autor.....cu excluderea de la calcul a
programelor a căror retransmitere prin
cablu este obligatorie conform legii.”
Introducerea acestei discriminări:
a) afectează în principal artiştii români şi
în secundar artiştii străini care nu mai primesc drepturile lor din retransmiterea
prin cablu a posturilor de radio şi tv româneşti retransmise obligatoriu. Consecinţa
adoptării unei asemenea exceptări ar fi
virarea INTEGRAL în străinătate a tuturor drepturilor colectate în România
din retransmiterea prin cablu.
În Ungaria, ţară din legislaţia căreia s-au
inspirat parţial iniţiatorii acestei modificări, statul suportă de la buget, dintr-un
fond special, plata drepturilor de autor şi
a drepturilor conexe pentru retransmiterea
obligatorie prin cablu a postului naţional tv
(„must carry”).
Fiind vorba de drepturi private, Ungaria nu
a dispus, precum Comisia pentru cultură
a Camerei Deputaţilor din România, anularea Drepturilor de autor şi a drepturilor
conexe, dimpotrivă, acestea sunt respectate integral, prin plata lor de la bugetul
de stat acolo unde statul a considerat că
trebuie să instituie o obligaţie agenţilor
economici.
În concluzie, dacă se doreşte adoptarea modelului din Ungaria, statul român
va trebui să achite drepturile de autor şi
drepturile conexe corespunzătoare pentru
retransmiterea obligatorie a tuturor posturilor româneşti tv şi radio. În caz contrar,
titularii de drepturi, români şi străini, ale
căror prestaţii sunt retransmise pe teritoriul României, vor fi grav prejudiciaţi iar
legea va fi golită de conţinut.
b) încalcă prevederile art. 8 din Directiva
UE nr.92/100 la care face trimitere art.6
din Directiva UE nr.93/83;
c) încalcă prevederile art. 8 din Directiva
UE nr.93/83 deoarece programele posturilor tv româneşti, retransmise obligatoriu,
conţin şi emisiuni provenite din alte state
membre ale UE, care pot fi difuzate şi retransmise pe teritoriul României doar cu
respectarea integrală a drepturilor de
autor şi a drepturilor conexe aşa cum
sunt ele protejate în UE.
d) înseamnă de fapt o nouă naţionalizare
mascată a unor drepturi private.
3. art. 1311 alin (2), ultima teză „...iar,
în lipsa acestor venituri, la cheltuielile
ocazionate de utilizare.” a fost înlocuită
cu „practica europeană în domeniu.”
Cine sunt cei ce vor beneficia de această


lipsă de precizie a unui text de lege? Acei
utilizatori care eludează legea şi declară
că nu au venituri. Vă imaginaţi că în economia sălbatică de piaţă din România pot
exista cablişti, posturi radio sau tv care
emit doar pentru plăcerea de a emite, fără
a se realiza vreun profit, chiar şi în plan
politic? Vechea prevedere legală preciza clar sursa din care urmau a se achita
drepturile de autor, respectiv „cheltuielile
ocazionate de utilizare, în cazul în care nu
există venituri” {art.1311 alin.(1), lit.g) din
Legea nr.285/2004}. Cei de rea credinţă
erau aduşi în faţa judecătorului care deschide legea şi găsea foarte clar cum să
rezolve disputa. Acum, orice judecător va
avea o mare problemă să decidă în funcţie de „practica europeană în domeniu”.
La care practică se va referi? Fiecare ţară
membră a UE are propria sa lege şi propria sa practică, dată de condiţiile specifice
din fiecare ţară. În tot acest timp cei care
utilizează ilegal prestaţiile artiştilor vor
continua să profite de acest text imperfect
de lege. Prin asemenea tertipuri este pus
în cauză însuşi principiul LEGII. Oamenii
au inventat acest principiu al raportării la
LEGE pentru a trăi mai bine sau măcar
cinstit. Iată că în România acest principiu
încetează să funcţioneze sau tinde să devină o simplă piesă de muzeu.
Zilele care vor veni vor aduce noi
modificări. Este definitorie, pentru ceea
ce se întâmplă în această Comisie, poziţia
doamnei deputat Angela Buciu care cere
anchetarea UCMR-ADA şi CREDIDAM
de către Parlamentul României pentru că
aceste asociaţii au înregistrat repertoriile
unor artişti tineri care i-au folosit propriile
creaţii FOLCLORICE. Stimată doamnă
deputat, vă rugăm să vă hotărâţi. Aveţi
o colecţie proprie de cântece populare?
Atunci aceste cântece nu au drept de
autor fiind creaţie colectivă. Le-aţi compus,
modificat sau rearanjat dumneavoastră?
Atunci beneficiaţi de drept de autor.
Faptul că alţi artişti au utilizat creaţia
dumneavoastră fără să vă ceară
permisiunea este o problemă personală
pe care o rezolvaţi în instanţa de judecată.
Organismele de gestiune colectivă nu pot
refuza înregistrarea unui repertoriu al unor
artişti şi plata către aceştia a drepturilor lor
rezultate din radiodifuzarea respectivelor
opere deoarece acest lucru ar fi ilegal. În
ceea ce priveşte CREDIDAM, nu am primit
niciodată vreo sesizare în acest sens de la
dumneavoastră.
Desigur, admitem că oamenii pot greşi.
Dar ceea ce se întâmplă acum, la 10
ani de la promulgarea legii dreptului de
autor şi drepturilor conexe în România,

TORNADA

DREPTURILOR DE AUTOR

La începutul lunii august 2005, în plin sezon estival,
Litoralul românesc a fost ţinta unei acţiuni complexe
care avut ca scop verificarea modului în care utilizatorii
de fonograme respectă Legea nr.8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe.

Val Mănescu
Iniţiativa a aparţinut Oficiului Român Pentru Drepturile De Autor - ORDA iar costurile legate de buna desfăşurare a activităţii
de îndrumare şi control au fost suportate
de următoarele organisme de gestiune
colectivă:
l Centrul Român Pentru Administrarea
Drepturilor Artiştilor Interpreţi-CREDIDAM;
l Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor
din România – Asociaţia Drepturilor de
Autor - UCMR-ADA;
l Uniunea Producătorilor de Fonograme
din România - UPFR.
Cele trei organisme de gestiune colectivă
au beneficiat de suportul moral al echipelor de control ale ORDA, dar şi de sprijinul
organelor de Poliţie şi Jandarmerie ale judeţului Constanţa.
A fost aşadar, un adevărat desant,
desfăşurat timp de aproape trei săptămîni,
în care, zi şi noapte, echipele de control
au vizitat zeci de hoteluri, restaurante,
baruri, discoteci, magazine, verificând
existenţa şi valabilitatea contractelor
de licenţă neexclusivă şi modul în care
se face plata remuneraţiilor cuvenite
titularilor de drepturi pentru utilizarea în
scop ambiental a fonogramelor în spaţiul
public.
A fost un adevărat tur de forţă în care reprezentanţii organismelor de gestiune colectivă au trebuit să dea dovadă de tenacitate, răbdare, bunăvoinţă, calm, vioiciune,
pasiune, rezistenţă la foame, oboseală
şi căldură, de capacitate de comunicare,
memorie, siguranţă de sine, maleabilitate,
putere de convingere, inteligenţă, politeţe
şi, nu în ultimul rînd, de o cunoaştere temeinică a legislaţiei în domeniu. A fost nevoie ca, în funcţie de nivelul de înţelegere
al fiecăruia dintre zecile de patroni sau
administratori de firme cu care au intrat în
contact, să se transforme în jurişti, econo-

mişti sau psihologi. Şi nu se poate spune
că nu e şi asta o adevărată artă pusă în
slujba artiştilor!
Inspectorii s-au străduit să acopere o arie
cît mai mare şi, fără să ţină cont de stresul
provocat de către unii utilizatori sau de arşiţa neiertătoare a soarelui de august, au
cutreierat străzile şi plajele din Constanţa,
Mamaia, Eforie, Costineşti, Neptun. Constatările lor au depăşit de departe orice
aşteptare : peste 80 la sută din locaţiile de
pe litoral din care răzbate muzica nu sunt
în legalitate, cel puţin în ceea ce priveşte
respectarea drepturilor conexe ale artiştilor interpreţi şi ale producătorilor. Ceva
mai bine se prezintă capitolul drepturilor
de autor, fapt explicabil, avînd în vedere reţeaua de inspectori şi vechimea în
activitatea de colectare a filialei locale a
UCMR- ADA.
Mai peste tot, utilizatorii au motivat lipsa licenţei prin necunoaşterea legii, argument
care nu exonerează de răspundere. Nu
poţi folosi propria ta greşeală pentru a-ţi
crea un drept.
Din păcate, un anume spirit de
împăciuitorism, de aşa-zisă înţelegere,
poate lipsa de experienţă şi, de ce nu,
a curajului tinerilor inspectori – experţi,
delegaţi de organismul guvernamental
ORDA, au făcut ca acest control să nu-şi
atingă până la capăt scopul, acela de a se
aplica deplin, cu fermitate legea, făcânduse cunoscută hotărârea de a fi respectată
legea şi în acest domeniu. Pentru că, de
cînd e lumea, acolo unde legea nu se
respectă, ea trebuie impusă.
Ar fi fost de aşteptat ca funcţionarii de la
ORDA să amendeze usturător măcar pe
cei care sfidează legile statului şi care iau tratat fără pic de politeţe şi deferenţă,
uneori de-a dreptul obraznic pe cei veniţi
în inspecţie. Este greu de înţeles de ce, în
loc de procese verbale de contravenţie pe
multe milioane de lei, experţii în drepturi
de autor au completat doar avertismente,


spre hazul ulterior al unora, precum
patronul Complexului hotelier Parc din
Mamaia sau ca magnatul Nicu Năstase
din Costineşti, care, în ciuda prezenţei
jandarmilor, a proferat injurii, ameninţări şi
jigniri la adresa întregii echipe de control!
Din fericire, aceste exemple au fost
doar cîteva cazuri izolate. Majoritatea
utilizatorilor au întâmpinat inspecţiile cu
respect, atenţie şi interes. Discuţiile cu ei
au fost benefice pentru ambele părţi: pe de
o parte, unităţile lor au intrat în legalitate,
de cealaltă parte, organismele de gestiune
colectivă şi-au mărit semnificativ numărul
de licenţe acordate şi, implicit, încasările.
Numai CREDIDAM a acordat peste 120 de
licenţe în această perioadă, efectuânduse mai bine de 160 de verificări ale
utilizatorilor. Poate se cuvine să evidenţiem
cîţiva dintre utilizatorii care s-au arătat
plini de solicitudine şi seriozitate în relaţiile
cu CREDIDAM şi numim aici hotelurile
Caraiman, Iaki, Riviera, Bavaria, Oxford
din Mamaia, Hotelul Guci şi Magazinele
Tomis Mall şi Star Cafe din Constanţa,
Complexul Tineretului din Costineşti sau
Hotelul Europa din Eforie Sud.
Deşi excelent ca idee, raidul de pe Litoral n-a putut avea pe de-a întregul efectul
scontat, acela de a-i face pe toţi cei care
folosesc operele muzicale în scop comercial să solicite licenţele de difuzare,
aşa cum cere legea, din proprie iniţiativă.
Ilegalitatea în care se complac sutele de
utilizatori este favorizată de slaba cunoaştere şi, de ce nu, publicitate a reglementărilor legale, de lipsa de fermitate a actelor
de control pe care ar trebui să le aplice
inspectorii ORDA şi, abia în ultimul rînd,
de reaua-voinţă a patronilor sau administratorilor.
Pentru ca artiştilor să le poată fi atribuite
drepturile ce li se cuvin, este nevoie ca
organismele de gestiune colectivă să-şi
unească eforturile cu organismele de stat
care trebuie să vegheze asupra respectării legalităţii în domeniul drepturilor de
autor.
Respectarea drepturilor de proprietate
intelectuală este o obligaţie asumată de
România prin acordurile şi tratatele internaţionale, dar, în egală măsură, trebuie să
fie şi o obligaţie liber consimţită a fiecăruia
dintre noi.
Nimeni nu poate pretinde să folosească un
produs fără să plătească. Aşa cum nu ne
place când suntem furaţi, pe faţă sau prin
diferite „scheme” sau „inginerii financiare”,
la fel trebuie să reacţionăm şi atunci când
artiştii interpreţi sunt lipsiţi de drepturile lor
de proprietate intelectuală.

Hotzia
partea 1

Florin Grozea
In seara asta, printre picaturi, i-am raspuns
cuiva pe Messenger. Una-alta, ce mai fac,
ce mai faci, când scoateti ceva nou, chestii
obisnuite... Si apoi îmi spune ce mult ne
admira si chiar in momentul ala asculta
o piesa de-a noastra. Numele piesei era
gresit, si mi-am dat seama ca nu asculta
de pe cd-ul nostru ci o descarcase de pe
net... Asa ca i-am spus: “Ma bucur ca-ti
place muzica noastra, dar melodia aceea
ai luat-o de la pirati, ceea ce te face si
pe tine hotz. Iar din momentul asta nu
avem ce discuta”. I-am inchis si am setat
Messengerul pe “ignore user”.
Vreau sa spun clar, si nimeni nu o sa poata sa-mi schimbe parerea: in momentul in
care ai luat de pe net o piesa, fie ca are 5
minute sau 30 de secunde, ca e o melodie
americana sau romaneasca, se numeste
furt!
Daca nu platesti pentru ea sau nu ai dreptul sa o iei, se numeste ca esti hotz! Nu
e cu nimic mai prejos furtul unei melodii
decat furtul unei paini, dimpotriva! Poate
nu ai bani sa mananci si copiii te asteapta acasa, si furi de foame... Dar munca a
sute de oameni nu ai dreptul, niciodata,
sub nici o forma, sa o furi!
Suntem un popor barbar, prost-crescut
(de comunism), cu o civilizatie abia la inceput, daca nu avem bunul-simt sa nu furam. Altundeva oamenilor nici nu le trece
prin cap sa incalce legea, nici nu pot sa
se gandeasca sa fure, iar noua ni se pare
normal...
Mai mult, suntem mandri de asta, aud
mereu “ce tari sunt, domne, romanii astia,
cum sparg ei coduri si fraieresc sisteme
de securitate”! Nu suntem tari, domnule,
suntem barbari!
Aud motive?

Nu vreau sa aud de saracia Romaniei, a
fi sarac nu e o scuza! Nu vreau sa aud de
lipsa de riposta a autoritatilor, schimbarea
este in fiecare dintre noi!
Nu vreau sa aud ca si ceilalti fac asa, morala nu este obiect de negociere!
Si nu mai vreau sa aud cum ne plangem
de manele si de subcultura! Prin faptele
noastre, toti, fiecare dintre noi, meritam
muzica pe care o avem!
PS: Conform studiilor de piata, 90% din
muzica originala cumparata de romani o
constituie manelele. Deci, cei spre care
aratam cu degetul macar sunt cinstiti,
cumpara originalul si sustin genul muzical
pe care il iubesc. Noi, ceilalti, care ascultam Coldplay sau Usher, Iris sau Activ,
suntem niste hotzi ipocriti!

Hotzia
partea 2

Ma uit in jur si oamenii din show-biz sunt
din ce in ce mai pesimisti. Sunt din ce in
ce mai putini bani, din ce in ce mai putine
actiuni culturale, din ce in ce mai mare
saracie! Si banii care ar trebui sa ajunga
la
autori/interpreti/actori/regizor/pictori
sunt in pericol sa nu mai ajunga acolo...
pentru ca cei care invart milioanele de
euro pe luna nu vor sa mai plateasca
drepturi de autor pentru operele romanesti
pe cablu TV.
Ca si cum asta ar fi o toana romaneasca,
nu o lege internationala veche de zeci de
ani! Ca si cum arta si cultura romaneasca
ar sta pe roze... Ca si cum ar fi o taxa, nu
un drept ! Ma uit in jur si oamenii cer din ce
in ce mai mult, mai bine, mai repede, mai
bun! Si e dreptul lor sa se emancipeze, sa
vrea mai mult! Pentru ca tinerii cresc si

vor calitate, cer calitate ca in UE si ca
in State. Toti compara arta romaneasca cu cea occidentala si spun: “Suntem
departe!”. Toti vor mai mult, mai bine!
Ma uit in jur si artistii sunt din ce in ce
mai experimentati, mai specializati in


ceea ce fac, mai pasionati, mai buni!
Studiourile isi cumpara scule nemtesti
aparute acum 1 luna, premiate de toata suflarea mondiala! Instrumentistii isi
cumpara efecte, cabluri suflate in aur,
monitoare noi. Inginerii de sunet studiaza reviste americane, experimenteaza sound-uri noi, isi cumpara programe noi, la acelasi nivel ca in Occident.
Toti sunt din ce in ce mai buni!
Iar eu ma intreb, retoric, cand piata
vrea calitate mai buna fara sa rasplateasca financiar calitatea, si artistii
investesc mai mult, si mai mult, si primesc din ce in ce mai putin, cat o sa
mai dureze pana cand o sa ne oprim
din respirat? Şi revin la o intrebare
mai veche: daca cumparatorul fura
arta si o trateaza fara respect, de ce
isi doreste sa primeasca din ce in ce mai
mult, si din ce in ce mai bun?

Atentat la

cultură

Profiturile uriaşe ale
distribuitorilor prin
cablu ameninţa accesul
romanilor la cultura
Ne aflăm în faţa unei noi acţiuni de
dezinformare şi intoxicare a opiniei publice, precum şi in fata unei
evidente încercări de influenţare a
dezbaterilor şi deciziilor membrilor
Comisiei pentru Cultură, Artă şi
Mijloace de Comunicare în Masă
a Camerei Deputaţilor - cu privire
la OUG 123/2005 de modificare a
Legii nr.8/1996 privind drepturile
de autor si drepturile conexe.
In mod cu totul surprinzător, daca
pana anul trecut ARCA, ACC
si CNA, protestau vehement in
mass-media si la toate instituţiile romane abilitate, fata de păstrarea in proiectul de modificare a Legii S/1996 a procentelor maximale
de 10% pentru drepturile de autor

si 3% pentru drepturile conexe, ne
aflam acum in situaţia paradoxala
ca aceleaşi organisme ale utilizatorilor protestează fata de eliminarea acestora din legea dreptului de
autor si a drepturilor conexe.
Menţinerea prin lege a unor limitări
procentuale contravine practicii
europene, recomandărilor cuprinse in Raportul de tara pe 2004 al
Comisiei Europene, care a atras in
mod serios atenţia României ca,
pentru integrarea in Uniunea Europeana, trebuie armonizata si legislaţia in domeniul drepturilor de
proprietate intelectuala, arătând in
mod expres ca trebuie sa fie eliminate procentele din legea drepturilor de autor si a drepturilor conexe
si recunoscut principiul libertăţii in
negocierile dintre titularii de drepturi si utilizatori.
Drepturile private ale creatorilor nu
reprezintă o taxa pe care Statul o
impune contribuabililor, asa cum



încearcă persoane sau asociaţii,
cu interese financiare evidente, sa
dezinformeze opinia publica.
Drepturile de autor si conexe sunt
drepturi private ce sunt recunoscute si ocrotite in egala măsura cu
toate celelalte drepturi de proprietate privata.
In acelaşi timp, având in vedere
rolul culturii, efortul creatorilor trebuie sa fie nu numai apreciat de
noi toţi dar si recompensat in mod
corespunzător, iar beneficiile utilizării creaţiilor sa se repartizeze si
titularilor de drepturi si nu numai
utilizatorilor cum sunt distribuitorii
prin cablu.
Menţionam ca la aceasta data,
cuantumul maxim pe care distribuitorii prin cablu il plătesc către
toate organismele de gestiune colectiva de drepturi de autor si conexe ce reprezintă toţi titularii de
drepturi de autor si conexe din întreaga lume (autori de opere muzi-

cale, regizori, scenarişti, interpreţi,
producători, autori de opere grafice etc.) este de 2%, cel mai mic
procent din Europa.
Data fiind gravitatea acestei încercări de intoxicare si dezinformare,
este nefondata ameninţarea abonaţilor cu o scumpire de 40 RON/
abonament, întrucât societăţile de
cablu nu au ieftinit abonamentele, in urma cu an, când procentul
ce revenea titularilor de drepturi
de autor si conexe a scăzut de la
6,4% la 2% ci dimpotrivă le-au majorat.
Actuala campanie susţinuta chiar
si de instituţii publice care nu au
nimic de a face cu dreptul de autor,
nu face altceva decât sa încerce,
in dauna creatorilor, sa protejeze
câştigurile fabuloase ale utilizatorilor.
Remuneraţiile la care se va ajunge după negocieri, trebuie sa fie in
concordanta cu cele din Uniunea
Europeana, astfel incat creatorii
romani sa aibă acelaşi tratament
cu cei străini atât in România cat si

in celelalte state europene in care
le sunt utilizate operele.
Aceasta corelare se pare ca nu
convine distribuitorilor prin .cablu,
care refuza in mod sistematic sa
participe la negocieri libere. ‘
In realitate distribuitorii prin cablu nu sunt interesaţi de protecţia
abonaţilor ci doresc sa-si protejeze propriile profituri uriaşe (numai
in anul 2004 primi trei operatori au
avut încasări de peste 200 milioane EURO si numai profiturile nete
directe ale acestora au fost de
peste 23 milioane EURO), motiv
pentru care speculează orice prilej
pentru a-si majora propriile câştiguri.
În aceeaşi ordine de idei trebuie
reţinut ca sumele pe care organismele de gestiune colectiva le colectează, se împart, potrivit legii
si tratatelor internaţionale la care
România este parte, milioanelor
de creatori din întreaga lume potrivit utilizării creaţiilor lor.
Organismele de gestiune colectiva
sunt organisme nou profit si efec-

10

tuează, potrivit legii, numai cheltuieli aferente activităţii de colectare
fiind supuse controalelor instituţiilor publice abilitate.
Sunt astfel ofensatoare, denigratoare si reprezintă o grava inducere in eroare a opiniei publice
afirmaţiile utilizatorilor potrivit cărora aceste organisme câştiga sau
reţin peste 22 milioane Euro din
sumele colectate.
Numai interesele financiare ale
utilizatorilor pot sa justifice o campanie defăimătoare la adresa creatorilor de arta si organismelor de
gestiune colectiva care ii reprezintă, si sa pună in pericol grav accesul la cultura al cetăţenilor romani,
prin încălcarea drepturilor de autor
recunoscute in întreaga lume.
Respectul ce ii avem pentru titularii de drepturi de autor si conexe,
de creaţiile cărora beneficiem cu
toţii mai ales in momentele active
si de relaxare, ne obliga insa pe
toţi sa recunoaştem si sa apăram
in continuare creaţiile si drepturile
acestora.

aniversări
Omagiul nostru unei mari artiste

O zeiţă a baletului
MAYAPLISETSKAYA
Clement Crisp

critic de dans, Financial Times

A

nul trecut, pe 19 noiembrie, Maya
Plisetskaya a împlinit 80 de ani.
“Ballerina assoluta” a Baletului Balshoi, a cărei carieră a durat mai mult de
jumătate de secol, a fost admirată şi a cunoscut triumful peste tot unde a dansat.
Însă în spatele splendorii dansului s-au
ascuns multă vreme tensiuni datorate problemelor pe care i le-au creat autorităţile
sovietice.
Una dintre acestea era refuzul aprobării
unor deplasări în străinătate. Iar în turneele internaţionale ale Baletului Balshoi,
Plisetskaya era folosită drept o maşină
de făcut bani, sumele fabuloase câştigate trecând direct în visteria Kremlinului.

Provenind dintr-o familie distinsă de evrei
care a dat naţiunii ruse excelenţi dansatori, actori sau designeri, Plisetskaya a cunoscut succesul, dar şi durerea. Tatăl său,
inginer, a fost omorât. Mama sa, actriţă,
a fost deportată în Kazahstan. De aceea,
nu e de mirare că arta Mayei poate părea
vehementă, un strigăt de protest.
Însă Plisetskaya nu a fost infrântă de către
sistem şi nici de trecerea anilor. A dansat
magnific. S-a bătut cu toţi cei care îi puneau piedici, cum ar fi Iuri Grigorovici, directorul artistic al Baletului Balshoi. A pus
ea însăşi în scenă lucrări cum ar fi „Anna
Karenina”, „Pescăruşul” sau „Femeia cu
câinele”. A fost şi încă este o stea, un
monstru sacru al baletului, un far arzând
într-o lume a talentelor care doar sclipeau
scurt ici şi colo, o frumuseţe într-o lume
drăguţă. Şi astăzi, la 80 de ani împliniţi,
rămâne o femeie frumoasă, cu linia corpului zveltă în hainele sale Pierre Cardin, cu
părul aranjat simplu, cu profilul mândru ca
întotdeauna şi cu focul temperamentului
încă arzând.
Acum câţiva ani am luat masa împreună şi
mi-a povestit despre un nou solo făcut de
Bejart special pentru ea şi a început să-mi
arate acolo, în restaurant, câteva mişcări.
Era ca şi cum uşile unui furnal incandescent s-ar fi deschis, atât de puternică era
energia sa psihică, izbucnirea de temperament, atât de intens momentul.
Plisetskaya este o “assoluta” – descrierea
supremă pentru o balerină – iar geniul său
este încă neatins. Dragă Maya Mihailovna, iţi prezint omagiile mele, admiraţia
mea faţă de performanţele tale şi respectul
meu pentru ceea ce reprezinţi ca o mare
artistă rusă. La mulţi ani de la Clement.
Articol preluat şi adaptat
după Financial Times
din 19 noiembrie 2005
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În ziua în care a împlinit
80 de ani, Maya Plisetskaya
a fost omagiată printr-o gală
organizată în cinstea sa
la Palatul Congreselor
din Moscova.

aniversări

Performaţa unui

destin

de VAL Mănescu
La optzeci de ani împliniţi în ultima zi a
lui februarie 2006, pianistul, profesorul şi
compozitorul Dan Mizrahy este un bãrbat
în plinã putere, cu un tonus demn de invidiat. Viaţa şi activitatea lui reprezintã
un palmares impresionant în muzica
româneascã, fie şi numai dacã luãm în
considerare cei 50 de ani de activitate
didacticã, sutele de concerte, miile de
minute de transpiraţie în studiourile de
înregistrãri, nenumãratele opere componistice, zecile de diplome şi trofeele
acordate de instituţii de prim rang pentru
activitatea sa muzicalã .
La prima noastrã întâlnire, i-am propus
maestrului Dan Mizrahy sã-mi vorbeascã
despre performanţe. Am descoperit un
spirit dominat de un optimism temperat,
un om cu o profundã conştiinţã artisticã,
un performer al spaţiului intelectual. Rasat, citadin, modest, Dan Mizrahy mi-a
dezvãluit o personalitate incandescentã
şi fermecãtoare. Discursul lui e cald, melodios şi surprinzãtor, presãrat cu subtile
ironii şi observaţii înţelepte pe care doar
omul obişnuit şi cu bucuriile şi cu necazurile e capabil sã le exprime. „Laissez faire,
laissez passer” pare sã fi fost expresia
care i-a dirijat concertul existenţei spre
o rezistenţã activã, fãrã complexe sau
prejudecãţi, dar şi spre toleranţa faţã de
cei care i-au greşit...
Performanţa cea mai importantã este
aceea cã discut cu dumneavoastrã în
casa în care m-am nãscut cu optzeci de
ani în urmã. În opinia mea, este o foarte
mare performanţã, avînd în vedere cã în
decursul vieţii n-am fost de loc ceea ce
se numeşte „casnic”. Am alergat destul
de mult, şi de voie şi de nevoie. Faptul cã
sunt acum aici e foarte important. Dar, sigur, când este vorba de un bilanţ, îmi dau
seama cã, pînã la urmã, în viaţã, orice
proiect care-ţi iese aşa cum l-ai gîndit, fie
el cât de mic, e o performanţã.
Am avut mari satisfacţii. În anii din urmã,
mi-am vãzut realizat un vis: mi-a apãrut la
Electrecord dublul compact disc cu integrala George Gerswin cu tot ce-a compus
el pentru pian şi pentru pian şi orchestrã,
în interpretarea mea. Asta nu-i la îndemîna oricui şi pot sã spun cã e un motiv de
mare mîndrie.

Dar, cea mai recentã performanţã este
faptul cã luna trecută a apãrut cartea care
cuprinde memoriile mele. Mi-am scris viaţa într-o carte. Am lansat-o vineri la Ateneul Român. Nu mã pretind scriitor, nu am
veleitãţi de scriitor, în ciuda faptului cã oameni care au citit-o mã contrazic...
În afarã de întîmplãrile pe care le-am trãit
şi le povestesc în paginile cãrţii, am încercat sã conturez atmosfera epocilor şi
sã descriu locurile în care am trãit. M-am
12
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gîndit sã dau altor generaţii de muzicieni
şi nemuzicieni posibilitatea sã afle cum
arãta secolul trecut, un secol foarte nefericit pentru mine şi pentru întreaga umanitate.
În viaţa asta, am fost lovit la fel de dureros
de amîndouã extremele, de dreapta şi de
stînga, care au fiinţat în secolul douãzeci.
Una mi-a zdruncinat existenţa cu ura de
rasã, celeilalte i-am simţit ura de clasã.
Pãrea cã nu se se mai terminã coşmarul :

aniversări
dupã legionarii naţionalişti, a venit rãzboiul,
apoi au urmat comuniştii. Am avut de suferit şi într-un regim, şi în celãlalt. Casa în
care ne aflãm în clipa asta şi despre care
v-am spus cã m-am nãscut în ea, a fost de
douã ori confiscatã, o datã de regimul Antonescu care a fãcut circã de poliţie în ea,
şi a doua oarã de regimul comunist care ma fãcut chiriaş în casa pãrinteascã. Urgiile
au venit una dupã alta.
În 1940 am fost dat afarã din Liceul Spiru
Haret şi din Academia Regalã de Muzicã
şi Artã Dramaticã şi am fost silit sã iau calea exilului, pe motive rasiale. Iar „minunatul” regim care a urmat, m-a aruncat în
puşcãrie şi în lagãre de muncã dupã ce
m-au expulzat din învãţãmînt. Nu puteau
sã nu lase urme în conştiinţa mea aceste dictaturi, fie de dreapta, fie de stînga.
Am consemnat toate lucrurile astea în
carte, dar nu am avut în intenţie sã scriu
o carte protestatarã. Dimpotrivã, e o carte
optimistã, mai curînd. Amintesc multe episoade plãcute, oameni deosebiţi cãrora
le-am preţuit prietenia, care m-au îndrumat şi care mi-au fost aproape.
Performanţe? Da, aşa pot fi numite şi satisfacţiile pe care le-am avut acum cîţiva
ani cînd am fost invitat sã concertez în
Statele Unite ale Americii într-un turneu
de lecture concerts, memorabil organizat
de profesoara Lory Wallfisch, americancã
de origine românã. Am susţinut atunci
conferinţe-concert în universitãţi importante în cinci state, inclusiv în Washington
şi New York. La State Departament, ministerul de externe al SUA, şi la World
Bank, ambasada României mi-a prilejuit
recitaluri onorante pentru mine şi pentru
muzica româneascã. Apoi, concertele pe
care le-am susţinut la Ierusalim, în locurile unde, aflat în exil, student sãrac, îmi
completam cândva studiile, mi-au prilejuit satisfacţia revenirii ca pianist. Iar faptul
cã, recent, Filarmonica „George Enescu”
mi-a sãrbãtorit la Ateneul Român aniversarea celor optzeci de ani de viaţã, mi-a
fãcut o plãcere enormã, mai ales cã au
fost alături de mine mari artişti, valori ale
solisticii contemporane : Valentin Gheorghiu cu soţia lui, Roxana, Gabriel Croitoru care a cântat cu fiica lui, Simina, o
superbã şi desãvîrşitã violonistã, cu toatã
vârsta ei fragedã. I-am acompaniat la pian
pe soprana Mariana Colpoş, pe tenorul
Florin Diaconescu, ambii solişti ai Operei
Române, pe Vladimir Popescu Deveselu,
de la Filarmonica „George Enescu”. Mezzosoprana Geanina Munteanu a cîntat
acompaniatã de o excelentã pianistã, fosta mea elevã Despina Oproiu. N-am săi uit nici pe Nicolae şi Andrei Licareţ, pe
soprana Camelia Pavlenco, pe profesoara

DAN MIZRAHY
FIŞĂ BIOGRAFICĂ

S-a nãscut în Bucureşti, la 28 februarie 1926. A studiat la Academia Regalã
de Muzicã şi Artã Dramaticã din Bucureşti (1935-1940), la Academia de
Muzicã din Ierusalim (1941-1944) şi
la Conservatorul din Bucureşti unde
a obţinut masterul şi a urmat cursurile
de compoziţie cu Mihail Jora (19461951).
A fost profesor de pian la Liceul de
muzicã, la Şcoala de Artã din Bucureşti
şi, în ultimii ani, profesor universitar
la Universitatea de Muzicã din Bucureşti. Din 1946 urmeazã o prodigioasã
carierã interpretativă care include
concerte, recitaluri, numeroase apariţii radio şi TV, precum şi nenumãrate
înregistrãri cu un repertoriu variat
din literatura muzicalã româneascã
şi universalã. Este un binecunoscut
interpret al operelor lui George Gershwin pe care le-a fãcut pentru prima

DAN MIZRAHY PE
LISTA CREDIDAM
Cred cã sunt membru CREDIDAM
de vreo patru ani, am depus fişele
de repertoriu şi, în funcţie de difuzãri,
îmi aştept drepturile. Sigur cã n-o sã
mã pot compara cu formaţiile şi soliştii de muzicã uşoarã care sunt în
permanenţã prezenţi în programele de
radio şi de televiziune, mai ales la cele
particulare.
Dar statutul CREDIDAM îmi dã convingerea cã voi primi ceea ce mi se
cuvine de drept. Sunt fericit cã, dupã
de pian Luiza Avram, şi nici pe tânărul şi
talentatul Nikita Dembinschi…
Şi muzica uşoarã a dat foarte bine pe
scena Ateneului, unde l-am putut asculta
pe Dorin Anastasiu cântând o compoziţie
de-a mea. Seara a fost moderatã de profesorul universitar Grigore Constantinescu
care mi-a fãcut onoarea sã scrie şi prefaţa cãrţii mele „AŞA A FOST”, pe care au
comentat-o muzicologii Petre Codreanu şi
Ada Brumaru.
Preţuirea pe care mi-au arãtat-o toţi aceşti
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oarã cunoscute publicului din România, încã din 1946. A compus lieduri,
muzicã coralã, romanţe şi piese de
muzicã uşoarã. A fost invitat ca solist
în numeroase turnee de concert în
ţarã şi strãinãtate, însoţit de cele mai
prestigoase orchestre simfonice.
Impozanta sa carierã artisticã a fost
rãsplãtitã cu gradul de Comandor al
Ordinului Meritul Cultural al României.
Referindu-se la statura artisticã a muzicianului, criticul muzical Petre Codreanu afirmã cã „soarta a fost uneori
nedreaptã cu Dan Mizrahy, identificat
de cele mai multe ori numai cu Gershwin, deşi el a fost mult mai mult decât interpretul unui singur compozitor.
Între om, pianist şi compozitor a existat
o legãturã indisolubilã. Dacã adãugãm
la toate astea şi activitatea sa de pedagog care a crescut generaţii întregi
de interpreţi şi care a fost ca un pãrinte
pentru discipolii sãi, abia atunci avem
o imagine corectã a complexei sale
personalitãţi.”

o lungã epocã în care nimeni dintre
cei care aveau puterea de decizie
nici nu se gîndea cã existã interpretul,
darãmite cã ar avea şi nişte drepturi,
s-a nãscut aceastã lege şi înţeleg cã e
o luptã serioasã pentru aplicarea ei.
S-au editat mii de discuri cu muzicã de
Gershwin în interpretarea mea şi zeci
de ani s-au difuzat la radio înregistrãri
de-ale mele. Pînã la CREDIDAM, care
face o muncã de pionierat pentru care
meritã toatã stima şi felicitãrile artiştilor, nimeni nu mi-a dat un leu pentru
reproducerea şi difuzarea acestora în
spaţiul public.
mari artişti constituie una din cele mai importante recompense pe care le-am primit
în viaţã.
Performanţe? Uitaţi-vã la diplomele de pe
pereţi, la afişele sutelor de concerte pe
care le-am susţinut în compania celor mai
prestigoase orchestre şi sub bagheta unor
mari dirijori, uitaţi-vã la trofeele şi distincţiile din vitrine. Sunt prea multe şi mi-s prea
dragi ca sã vorbesc eu despre ele. Fiecare a reprezentat un moment de bucurie,
de împlinire a mea ca fãpturã umanã...

aniversări
Maestrul Ştefan Gheorghiu

a împlinit 80 de ani

Într-o frumoasă zi de primăvară a acestui
an, oglindă a sufletului său generos, Maestrul Ştefan Gheorghiu a pus la butonieră
simbolul celei de-a optzecea primăveri.

Canton, Seoul. A cântat alături de dirijori
faimoşi cum ar fi: Frans Konwitschny, Constantin Silvestri, Kyrill Kondrashin, George
Georgescu, Jean Perisson, Karel Ancerl.

S-a născut la Galaţi în 1926. A început
studiul viorii la 5 ani. La vârsta de 9 ani,
a devenit student la Academia Regală de
Muzică din Bucureşti.

A făcut înregistrări pentru Electrecord, Supraphon şi pentru diferite posturi de radio
din Europa. Ştefan Gheorghiu a înregistrat in primă audiţie, multe din lucrările lui
George Enescu: cvartetul cu pian, cvintetul cu pian, simfonia de camera - disc
premiat cu Grand Prix du Disque la Paris,
“Impresii din copilărie“, sonata a III-a.

Marele muzician George Enescu l-a recomandat pentru o bursă la Paris, unde
a studiat vioara cu Maurice Hewitt şi teorie si armonie cu Noel Gallon. Ulterior,
şi-a desăvârşit studiile la conservatorul de
muzică din Moscova, cu marele violonist
David Oistrah, în perioada 1959 - 1961.
În 1958 împreună cu fratele său, pianistul
Valentin Gheorghiu, a obţinut premiul I la
prima ediţie a Concursului Internaţional
George Enescu, pentru cea mai bună interpretare a sonatei a treia a lui Enescu.
Înregistrarea acestei lucrări enesciene a
rămas şi azi un moment de referinţă pentru cei care vor să asculte şi să înţeleagă
universul enescian. Juriul a fost compus
din Yehudi Menuhin, David Oistrah, Henrik Szering, Andre Gertler, Nadia Bulanger
si George Georgescu.
Din 1946 a fost solist – concertist al Filarmonicii de Stat din Bucureşti, unde a
activat atât în concerte simfonice cât şi în
recitaluri camerale. A fost membru al Trioului românesc împreună cu Valentin Gheorghiu şi Radu Aldulescu.
În timpul activităţii concertistice de peste
40 de ani, Ştefan Gheorghiu a cântat în
mai mult de 2000 de concerte, atât în ţară,
cât şi în diverse turnee în Europa, Statele
Unite, Canada şi Asia. Printre cele mai importante centre muzicale în care a cântat,
au fost Paris, Menton, Londra, Manchester, Roma, Viena, Salzburg, Locarno, Lugano, Lausanne, Basel, Praga, Varsovia,
Berlin, Munchen, Leipzig, Moscova, Sankt
Petersburg, Riga, Talin, Sofia, Athena, Tesalonik, Montreal, San Francisco, Los Angeles, St. Louis, Boston, Peking, Shanghai,

A promovat muzica românească cu perseverenţa unui român conştient de valoarea
mondială a acesteia.
A interpretat în primă audiţie Concertul
de Vioară de Paul Constantinescu, triplul
concert de acelaşi compozitor, concertul
de vioară de Pascal Bentoiu.
În anul 1952 a fost premiat cu titlul de „Artist Emerit”.
Activitatea concertistică a fost dublată,
începând cu anul 1960, de o intensă activitate pedagogică ce l-a făcut celebru, ca
pedagog, şi în plan internaţional. A activat
ca profesor de interpretare muzicală la
Conservatorul de Muzică din Bucureşti.
Rezultatele în dezvoltarea artistică a tinerilor muzicieni s-au concretizat în nenumărate premii internaţionale câştigate de
studenţii săi.
Printre cei mai importanţi discipoli ai săi
se numără: Mariana Sârbu, Silvia Marcovici, Gabriela Ijak, Florin Paul, Lenuţa Ciulei, Vlad Nemţeanu, Constantin Şerban,
Florin Ionescu-Galaţi, Gabriel Croitoru,
Florin Croitoru, Alexandru Tomescu, Cristina Anghelescu, Adelina Oprean, Lorentz
Năsturică, Reneé Popescu, Liviu Câşleanu, Ladislaw Horvath.
Ştefan Gheorghiu a fost invitat ca membru în juriu la majoritatea concursurilor internaţionale de vioară:
Paris - “JacquesThibaud ”– 1973, 1979,
1981, 1987, 1999

Să ne trăiţi Maestre drag, să fiţi fericit alături de cei dragi şi să ne bucuraţi zilele cu optimismul dumneavoastră atât de rar în zilele noastre şi totuşi atât de contagios.
Cu aleasă preţuire,
Ştefan Gheorghiu , director general CREDIDAM
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Bruxelles - “Reine Elisabeth” - 1982
Moscova - “Piotr I. Ceaikovski” – 1974,
1978, 1986
Montreal - “International Violin Competition” – 1965, 1972, 1979
Sion - “Tibor Varga” – 1978 - 2001 (in
fiecare an)
Genova - “Nicolo Paganini” – 1974,
1979, 1985
München - “ARD Music Competition”1971,1972,1975,1979,1981,1988
Indianapolis - “International Violin Competition” - 1986
Glasgow - “International Violin Competition” 1973
Poznan - “H. Wieniawsky” - 1977
Budapesta - “Szigeti” - 1979
Freiburg - “Ludwig Spohr” - 1982
Napoli - “Alberto Curci” - 1983
Leipzig - “Johan Sebastian Bach” - 1984
Gratz - “Fritz Kreisler” - 1987
Koln - “Kulenkampf Competition” - 1987
New Zealand - “International Violin Competition”
South Africa - “International Violin Competition”
Bucureşti - “George Enescu” – 1991,
1999
A fost invitat să susţină masterclasses
la “Conservatorul Naţional din Paris” în
1991, la Nantes, Menton, Fontainebleu,
Firenze, Fiesole, Trieste, Erba, Hanovra,
Saarbruken, Schöntal, Sion, Lausanne,
Quebec, Holland Sessions.
În anul 2002, a fost decorat cu Ordinul
Steaua României în grad de Cavaler.

aniversări

Gheorghe Zamfir

Pe data de 6 aprilie 2006, Gheorghe Zamfir
a împlinit frumoasa vârstă de 65 de ani.
La Mulţi Ani, Maestre!

Miracolul
Gheorghe Zamfir

cum ar fi: “A fost odată ta America”, „Karate Kid” şi „The
Tall Blonde wlth One Black Shoe”. Aprecierea sa vine şi din
partea altui colos al muzicii, Duke Ellington, care considera
că un muzician atât de talentat, cu un stil foarte particular,
ar trebui SC facă parte din categoria artiştilor înzestraţi de
Dumnezeu.

Probabil că nimeni nu a făcut mai mult pentru folclorul nostru
decât Gheorghe Zamfir.S-a născut la Găieşti, în 1941. Ca
toate geniile a îndrăgit de mic muzica, căreia i-a dedicat întreaga sa viaţă. Pentru că tatăl său a înţeles repede atracţia
fiului său faţă de muzică, l-a dat la liceul de muzică, la vârsta
de 14 ani. Dorea să cânte la acordeon, însă a fost acceptat
la clasa de nai (din fericire).

Perfect adevărat, talentul său nu are graniţe. Însuşi reprezentantul lui Dumnezeu pe Pământ, Papa loan Paul ai ll-lea
l-a invitat la el. Dar nu este singura personalitate de un asemenea rang înalt care a ţinut să discute cu excelentul naist.
Şefii de state, printre care şi împărăteasa Japoniei, l-au trimis invitaţii. Gheorghe Zamfir a vândut milioane de discuri şi
a concertat cu casele închise.

După ce a terminat Conservatorul, a devenit dirijorul celebrului ansamblu folcloric „Ciocârlia”, dar în anii ‘70, Zamfir se
decide să formeze un taraf. Naiul îl atrăgea ca un magnet..
Un an mai târziu, talentul său fenomenal explodează la Paris, unde ţine 45 de reprezentaţii cu săliţe în delir Franţa este
la picioarele sale.
Urmează aproape firesc, concertul la „Olympia” Muzica sa,
doinele româneşti îi seduc pe francezi definitiv. Puţin mai
târziu, naistul genial pleacă într-un turneu mondial în America de Sud, Japonia şl Australia. De data aceasta întreaga
planetă este la picioarele sale. Gheorghe Zamfir a compus
şi pentru coloanele sonore ale unor filme de mare succes,
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De multe ori, artistul a declarat că este în armonie cu natura
şi a încercat să revigoreze sunetul muzical şl să dea noi valenţe. În mâinile sale, naiul a devenit un obiect divin, mânuit
de un zeu. o altă „respiraţie”, cum zice el. “Experienţa” franceză l-a dezamăgit profund pe marele artist care, renunţând
la ţara în care a petrecut foarte mulţi ani, a dorit să revină în
România. Aici, el se poete dedica în voie meditaţiei şi tehnicilor yoga, îndeletniciri pe oare le practică zi de zi. Înconjurat
de ai Iul, se simte bine.
Pentru ei, fiecare concert aste ca un miracol. Pentru noi, el
este miracolul .
Eliza Sleradz

Remember
Stefan Ruha
17.08

28.09

1931 - 2004

Maestrul

Mircea

Cristescu
A fost un om deosebit care a
iubit MUZICA şi a slujit-o până
în ultima clipă a prezenţei sale
în această lume.
A fost un creator de orchestre,
cum ar fi Orchestra Medicilor,
Orchestra de Cameră a
Filarmonicii ”Transilvania” din
Cluj-Napoca sau Orchestra de
Cameră a Filarmonicii ”George
Enescu” din Bucureşti.
Preocupat de cunoaştere, de
hermeneutică, de numerologie, de inefabil, a fost un iniţiat,
un exemplu de profesionalism
şi de comportament civic care
a transmis lumina spiritului său
oricui era dispus să o primească.

A fost şi va rămâne un exemplu
de colaborare cu toate orchestrele din ţară şi din străinătate
cu care a realizat o discografie
impresionantă. Chiar şi atunci
când rareori, i se adresau cuvinte nepotrivite, reuşea printr-un discurs impecabil să determine acele persoane să-şi
dedice gândirea muzicii.
Cei care au avut privilegiul de
a-l cunoaşte şi de a colabora
nu-l vor uita niciodată. Prin
ţinuta sa elegantă, a stabilit un
model de profesionalism ale
cărui standarde azi sunt greu de
atins. Maestrul ne lipseşte dar
avem deviza sa drept călăuză:
„EXCELSIOR”.
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Remember
JEANINE

COSTESCU
(1930 – 2004)

În ziua de miercuri, 29.12.2004, la Geneva, pleca în călătoria cea mare colega noastră Jeanine Costescu.

Emanoil Elenescu
În data de 8 martie 2006, Maestrul Emanoil
Elenescu ar fi împlinit 95 de ani.
Puţini artişti interpreţi nu au avut privilegiul
să-l cunoască. Prin felul său jovial, diplomat
şi totuşi pătimaş, când trebuia să apere MUZICA, Maestrul Elenescu va rămâne mereu
în amintirea celor care l-au cunoscut şi l-au
iubit ca pe un frate mai mare. A trăit şi şi-a
făcut datoria faţă de artă într-o perioadă
cumplită, când valorile etice, morale erau
inversate, când mai uşor era să te vinzi
partidului unic decât să rămâi integru. Pentru această rezistenţă la disoluţie morală a
plătit tributul greu, acela pe care l-au plătit
toţi intelectualii care au ţinut la demnitate
şi adevăr. Ne povestea despre aceste momente halucinante cu umorul unui povestitor înnăscut, asemănător unui Bulgakov,
Paustovski. Poate că uneori, din dorinţa de
a avea clipe agreabile înainte de începerea
repetiţiei, unii colegi din orchestră îl provocau la poveşti prin glume, nu întotdeuna
reuşite. Primea „provocarea” cu o reală
plăcere şi reuşea să destindă pe toată lumea. Chiar dacă timpul de repetiţii era înjumătăţit de „momentele vesele” concertele
erau întotdeuna o reuşită prin mobilizarea
exemplară a tuturor artiştilor.
Sutele de artişti care l-au cunoscut şi miile
de înregistrări aflate în cardex-ul SRR îl vor
păstra pe Maestru în inimile noastre.

Şef de partidă violă la Filarmonica
„George Enescu” până în anul 1986
când a fost pensionată, Jeanine a avut
şi o susţinută activitate pedagogică.
Lipsită de activitatea pe care-o iubea
atât de mult, a plecat din ţară imediat
după pensionare, stabilindu-se definitiv la Geneva. Aici a devenit în scurt
timp o personalitate recunoscută şi
preţuită de multe persoane importante
ale oraşului, care veneau după orele
de servici să studieze viola sau muzică
de cameră cu „doamna Profesor”.
Jeanine a fost un om pentru care „lucrarea” a fost mai importantă decât
propriul său ego. Nu voi uita niciodată grija aproape maternă cu care m-a
sprijinit atunci când împreună am interpretat pe scena Ateneului Român din
Bucureşti cu concertul Brandemburgic
nr.6 de J.S.Bach pentru două viole
solo.
Am lucrat împreună ani de zile în orchestră şi simţeam prezenţa ei ca factor de echilibru şi îndemn tacit spre
perfecţionare. Înainte de plecarea definitivă din ţară, am avut privilegiul de a
fi invitat la ea acasă pentru o vizionare
a caselor demolate din Bucureşti. A
moştenit de la tatăl său pasiunea pentru fotografie şi iubea bijuteriile arhitecturale din vechiul Bucureşti a cărui
istorie o ştia în detaliu. Cred că făcuse
peste 4.000 de diapozitive ale caselor
din vechile cartiere, înainte ca acestea
să fie demolate sau în timp ce erau
distruse. O parte din această colecţie
a fost publicată într-o carte în Franţa.
Vremurile ne-au despărţit. Ne-am
regăsit peste ani, în anul 2000, când
la Geneva, la sediul OMPI, în cadrul
Conferinţei Diplomatice, se negocia
Tratatul privind drepturile artiştilor interpreţi în domeniul audiovizual, acţiune care urma să se încheie cu un
răsunător insucces. Am regăsit-o pe
Jeanine la ea acasă, la fel de caldă,
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teribil de interesată de ce se întâmplă
în ţară. Era adulată de gazdă, aceasta
fiind mândră că poate sta în preajma
artistei.
A fost un om care a iubit România.
Deşi departe, ea a organizat evenimente muzicale în care a promovat
muzica românească sau proiecţii cu
diapozitive din colecţia proprie despre
Bucureşti şi peisajele celebre din România, invitându-şi prietenii să viziteze
România.
A devenit membră a CREDIDAM în
2002 fiind deosebit de impresionată că
în ţară avem un organism de gestiune
al drepturilor artiştilor interpreţi compatibil cu celelalte existente în ţările Uniunii Europene.
Aşa cum spune atât de frumos doamna Elena Saftiuc, fostă elevă, „a lăsat
o familie de muzicieni extrem de mare
şi de o foarte mare diversitate dar care
toţi au iubit-o, au apreciat-o şi au rămas cu ceva important de la ea în cariera lor, de aceea Jeanine Costescu
continuă să trăiască.”
Ştefan Gheorghiu

Remember
SERGIU
COMISIONA
Mă leagă cincizeci de ani de prietenie
şi colaborare de cel care a fost strălucitul dirijor şi muzician Sergiu
Comisiona. Deşi nu mai e printre noi,
am mereu un gând bun pentru sufletul
lui, oriunde s-a afla el acum.
A fost un mare profesionist care, deşi
a trăit mai mult prin străinătate, a păstrat pînă la sfârşit o conştiinţă românească impecabilă.
A dirijat cele mai prestigioase orchestre simfonice de pe toate meridianele
lumii şi, peste tot, şi-a impus imaginea
de magistru al baghetei.
S-a stins pe baricade, cum se spune,
departe de ţară, undeva prin Oklahoma, în slujba muzicii, după o repetiţie.
S-a întîmplat să fie în aceeaşi zi neagră pentru muzica românească, 5 martie 2005, în care trecea în lumea celor
drepţi şi maestrul Mihai Brediceanu.
DAN MIZRAHY

Vă mai amintiţi
de Doru?
Teodor Tomescu sau Doru, cum îl ştia
lumea, a fost ani de zile slujitorul voluntar al colegilor săi din Orchestra Naţională Radio.
Avea în sânge principiul respectului
pentru lege, principiu moştenit de la tatăl său, un avocat devotat meseriei şi
dreptăţii.
A înţeles înaintea multor altora necesitatea organizării artiştilor în asociaţii
care să le apere drepturile şi să-i reprezinte în faţa autorităţilor.
A sacrificat timpul său, atât de scurt din
păcate, pentru a rezolva o parte din problemele grave cu care s-au confruntat
artiştii în această perioadă atât de grea,

pe care unii o numesc pedant tranziţie
iar alţii, cu disperare, purgatoriu. Ne-a
părăsit mult prea grăbit, acum 3 ani,
de parcă ar fi avut şi ACOLO ceva de
rezolvat.
Avem, din păcate, încă mulţi artişti care
trăiesc izolaţi în turnul lor, ignorând realitatea. Prea mulţi artişti români încă nu
au o cultură organizaţională, care să-i
facă mai deschişi la activitatea socială,
mai informaţi, mai conştienţi cu privire
la drepturile lor şi ce se mai întâmplă
în jurul lor.
Doru a fost şi va rămâne un exemplu
pentru cei care l-au cunoscut.
Odihnească-se în pace.
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Interviu

Noi membri CREDIDAM

AURAURZICEANU
Unul dintre cei mai
renumiţi mesageri ai
artei interpretative
româneşti, o voce care a
impresionat de-a lungul
unei prestigioase cariere muzicale milioane
şi milioane de spectatori
din toate colţurile lumii,
Doamna Aura Urziceanu,
ne-a făcut onoarea de
a ne acorda un interviu
în exclusivitate pentru
INFO CREDIDAM, ale
cărui întrebări au ca
subiect activitatea în
domeniul drepturilor
artiştilor interpreţi.
Interviu realizat de

Val Mănescu

- Cum aţi aflat de existenţa noastră ?
- Am aflat de existenţa Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor
Artiştilor Interpreţi în luna februarie
anul acesta, de la un prieten muzician.
M-am bucurat să aud că există şi în
România o instituţie care se ocupă de
drepturile interpreţilor, ca în toate ţările
civilizate.
N-am avut nici o ezitare să fac demersurile pentru înscriere, deoarece am
considerat absolut firesc să-mi recuperez drepturile legale care mi se cuvin
din difuzarea cântecelor mele. În plus,
mi se pare grozav că şi în ţara mea
arta începe să fie preţuită la adevărata
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Noi membri CREDIDAM
ei valoare. Cei care sunt angrenaţi în
ceea ce se numeşte industria muzicală
a ţării, mai ales noi, interpreţii, aveam
nevoie de Credidam.

În ceea ce-i priveste pe cei « contra» ,
atîta timp cît intenţiile şi munca noastră
au rezultate bune, nu vor avea niciodată motive serioase şi demne de luat în
seamă.

Am convingerea că activitatea Centrului va lua amploare şi se va dezvolta pe
mai departe cu succes.

E un proverb din vechime care spune:
Cîinii latră, caravana trece! Cine are
urechi să audă şi ochi care să vadă, înţelege bine ce vreau să spun!

- Sunteţi o personalitate în show-biz-ul
românesc. Ca vedetă, aveţi, cu siguranţă, o anumită influenţă asupra colegilor de
breaslă. Aţi putea spune cîţi artişti – interpreţi aţi convins să se înscrie în această
organizaţie care le apară drepturile conexe? Au primit cu încredere sau cu suspiciune propunerea dvs.?

- Ce mesaj aţi dori să transmiteţi slujitorilor
scenei româneşti, actori, cîntăreţi, 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?

- Deocamdată nu prea mulţi, deoarece
am aflat de Credidam chiar cînd mă pregăteam să plec într-un un nou şi lung
turneu în America de Nord şi în Brazilia, însă la reîntoarcere voi încuraja şi
pe cei foarte tineri şi pe cei consacraţi
să ia contact cu instituţia din strada Jules Michelet.
Desigur că acei cărora le-am recomandat Credidam, au primit cu bucurie sugestia mea.
- Activitatea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi
a cunoscut o evoluţie ascendentă în ultimii cinci ani. 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?
- Sunt convinsă că echipa de lansare a
Credidam a reuşit pe deplin să promoveze prezenţa şi profilul Credidam şi,
cu atît mai mult, trebuie să continue să
lucreze la imaginea deja creată şi săşi promoveze activitatea nu numai în
ţară, ci să dezvolte colaborări de profesionale şi cu organizaţiile similare din
alte ţări. Întotdeauna capeţi idei noi şi
inspiraţie şi de la un profesionist şi de
la un om de rînd. Consider că echipa
Credidam, aşa cum am văzut eu, este
deschisă pentru idei noi.

«Mi se pare grozav că
şi în ţara mea arta începe să fie preţuită la
adevărata ei valoare»
- Ca întotdeauna şi oricînd, e firesc să
existe voci şi pro şi contra... Este bine
să fie ascultate şi, cu înţelepciune, să
fie trase concluziile cele mai eficace si
mai productive.

- Întregii mişcări muzicale din România - tuturor muzicienilor, cîntareţilor, artiştilor, dansatorilor, balerinilor,
compozitorilor, instrumentiştilor care
au drag de profesia lor şi se gîndesc
şi la ziua de mâine pentru ei şi urmaşii
lor, să devină membri în această organizaţie şi să creadă în menirea
Credidam .
Personal, m-am bucurat să mă cunosc
personal cu Directorul General al Credidam, Ştefan Gheorghiu, care mi-a
făcut o bună impresie. E un artist la rîndul lui, dar şi un om energic, dedicat
intereselor colegilor de breaslă.
Vreau să felicit de asemenea colectivul
Credidam, în special departamentul juridic, şi să le mulţumesc pentru eforturile pe care le depun în fiecare zi pentru prosperitatea noastră, a artiştilor.

- Există voci care pun în discuţie unele decizii ale Colegiului Director, printre care şi
pe cea de a aloca fonduri din buget pentru
extinderea reţelei de inspectori sau pentru
modernizarea permanentă a echipamentelor informatice. Cum comentaţi atitudinea contestatară a acestora?

Un viitor membru CREDIDAM? Mia, nepoata Aurei Urziceanu.
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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 februarie 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 acordare a avizului de funcţionare şi
exercitare a drepturilor 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 cu persoane şi instituţii
oficiale, 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 MATRA
“VERSTARKING CREDIDAM” al Ministerului Afacerilor Externe al Olandei, prin care CREDIDAM primeşte
îndrumare şi finanţare ce acoperă total costurile de
administrare, pentru perioada 1999 - 2000.
27-28 aprilie - CREDIDAM organizează „Conferinţa
naţională privind drepturile artiştilor interpreţi în Europa” sub patronajul Preşedinţiei României, cu sprijinul 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, societatea de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor
interpreţi din Ungaria.
Număr de membri: 1.260

1999

16 aprilie - ORDA emite Decizia nr.3
privind constituirea comisiilor de negociere a tabelelor şi metodologiilor pentru drepturile conexe.
Potrivit acestei decizii, CREDIDAM este desemnat,
în cadrul a patru comisii, să negocieze cu utilizatorii
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 CREDIDAM este desemnat drept organism de gestiune
colectivă pentru colectarea remuneraţiei compensatorii pentru copie privată în domeniul înregistrărilor
audiovizuale.
28 octombrie - ORDA emite o nouă decizie - Decizia
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 nominalizat
în trei comisii pentru a negocia cu utilizatorii: 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

infoutil

Istoricul
punerii în practică
a drepturilor artiştilor interpreţi în România
2000

3 februarie - se publică HG.nr.71
pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea
prestaţiilor artistice muzicale fixate pe fonograme
şi a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi
producătorilor de fonograme.
Prin decizia ORDA nr.1/2000, CREDIDAM este nominalizat 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 (radio, TV, distribuitorii prin cablu) şi societăţile comerciale 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. Guvernul
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 aprobarea metodologiilor privind utilizarea
fonogramelor publicate în scop comercial sau a
reproducerilor acestora şi a tabelelor cuprinzând
drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi
sau executanţi şi producătorilor de fonograme.
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8 septembrie – prin decizia ORDA nr.149,
CREDIDAM este nominalizat pentru colectarea sumelor 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 pentru 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 completarea Legii nr.8/1996 care se
vor finaliza prin publicarea 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 (Olanda), OBERIH (Ucraina)
Număr de membri: 4996.

2005

06.06-14.07.2005 la invitaţia doamnei Mona Muscă, Ministrul Culturii şi Cultelor, dezbateri publice privind proiectul de modificare a Legii
nr.285/2004.
22-24 august Vizita în România a Misiunii Peer
Review (misiune de evaluare a îndeplinirii obligaţiilor
asumate de România faţă de UE, privind alinierea
drepturilor de proprietate intelectuală din România la
standardele UE).
01 septembrie Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
României nr.123/2005, pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe.
19 septembrie Publicarea în Monitorul Oficial,
Partea I, nr.843 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr.123/2005.
10 octombrie Doamna Deputat Mona Muscă invită
la o discuţie părţile interesate asupra textului OUG
nr.123/2005, la Comisia pentru Cultură.
În cursul lunii noiembrie, textul OUG nr.123/2005 a
fost aprobat de Comisia pentru Cultură, Arte şi mijloace de comunicare mass media a Senatului.
14 decembrie La Comisia pentru Cultură, Arte şi
mijloace de comunicare mass media a Camerei
Deputaţilor încep dezbaterile pe marginea textului
OUG nr.123/2005.
Suma colectată de CREDIDAM a fost de 10.498.588,5
RON (2.878.199 Euro).
Suma repartizată de CREDIDAM a fost de 6.956.409
RON (1.987.546 Euro).
Număr de membri: 5.756

Agenda

Internaţională

Continuăm să publicăm agenda întâlnirilor internaţionale importante
care au marcat anul 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
21.01.2005 Conferinţa
SCAPR, Paris
1. Păstrarea SCAPR ca unic forum internaţional pentru administrarea drepturilor
artiştilor interpreţi şi analizarea modalităţilor de dezvoltare a acesteia în viitor;
2. Creşterea atribuţiilor Consiliului de urmărire, cu mai mare atenţie, a implementării principiilor convenite în general şi a
standardelor în relaţiile bilaterale;
3. Modalitatea în care o persoană juridică
poate deveni membru obişnuit al SCAPR;
4. Aplanarea conflictelor (disputelor);
5. Consolidarea secretariatului;
6. Grupurile de lucru;
7. Întărirea suportului pe care îl acordă
SCAPR noilor OGC-uri
*07.03.2005 AEPO/Standing Committee, Bruxelles
1. Documentul de lucru al Comisiei UE
privind revizuirea cadrului juridic din UE
referitor la domeniul dreptului de autor şi a
drepturilor conexe;
2. Comunicatul Comisiei UE privind administrarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe în piaţa internă;
3. Proiectul de Directivă privind serviciile;
4. Trecerea în revistă a activităţilor OMPI
care interesează membrii AEPO-ARTIS;
5. Webcasting-simulcasting;
6. Dezvoltări la nivelul UE privind dreptul
de închiriere;
7. Practici contractuale cu privire la utilizările pe Internret;
8. Diverse.
11.03.2005 SCAPR/Grupul de Lucru
New Media, Stockholm
1. Procesul verbal al reuniunii precedente
de la Zürich;
2. Folosirea paginii web SCAPR;
3. Tarifele pentru web casting. Ce acoperă
aceste tarife?;
4. Este oare tariful pentru webcasting ace-

laşi lucru ca şi tariful tradiţional pentru radiodifuzare? De ce? De ce nu?;
5. Definirea webcastingului. Pentru ce colectăm? Care sunt principiile teritoriale?;
6. Includ oare tarifele pentru webcasting şi
uploading? De ce? De ce nu?;
7. Cum se repartizează remuneraţia?;
8. Care este situaţia titularilor de drepturi
din SUA dacă repertoriul este digital? Ce
relevanţă are pentru WPPT?;
9. Stabilirea datei şi locului viitoarei întâlniri;
10. Diverse.
17.03.2005 SCAPR/Grupul de Lucru
Juridic, Stockholm
1. Aprobarea punctelor din Agenda Întâlnirii de la Praga din 13 septembrie 2004;
2. Taxa pentru casetele neînregistrate (copie privată) şi noua tehnologie;
3. Peer to peer şi alte utilizări ale Internetului;
4. Transmisiunile prin satelit;
5. Fonogramele în domeniul audiovizualului;
6. Perioada de valabilitate a drepturilor;
7. Producător/Studio producer;
8. Diverse.
18.03.2005 SCAPR/ Grupul de Lucru
pentru Administrarea Drepturilor,
Stockholm
1. Alegerea secretarului;
2. Aprobarea punctelor dezbătute în cadrul Întâlnirii de la Paris din 6 dec. 2004;
3. Manualele de distribuţie;
4. Noile state care au aderat la Uniunea
Europeană şi implicaţiile în ceea ce priveşte acordurile bilaterale;
5. IFPI Stimulcasting Agreements – fezabilitatea contractului în ceea ce priveşte
OGC-urile care gestionează drepturile artiştilor (impact, tarife);
6. Analiza asupra colaborării şi cooperării
dintre CISAC şi IFPI;
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7. Acordurile bilaterale de tip B – utilizarea
compensaţiei de tip B;
8. Discuţie despre profitul obţinut de
OGC-urile care au ca domeniu de activitate drepturile artiştilor interpreţi;
9. Deducerile financiare obţinute pentru
administrarea drepturilor artiştilor interpreţi; costuri şi scopuri colective.
18.04.2005 AEPO/Grupul de Experţi,
Bruxelles
1. Documentul de lucru al Comisiei UE
privind revizuirea cadrului juridic din UE
referitor la domeniul dreptului de autor şi a
drepturilor conexe;
2. Proiectul de Directivă privind serviciile.
Documentul ce reflectă punctul de vedere
al AEPO-ARTIS;
3. Chestionarul privind practici contractuale cu privire la utilizările pe Internet;
4. Chestionarul privind punerea în practică a dreptului de închiriere la nivelul UE;
5. Schimb de informaţii cu privire la contractele individuale ale artiştilor interpreţi;
6. Diverse.
18.05.2005 IPDA/ Adunarea
Generală, Viena
Deschiderea Adunării Generale de către
Preşedintele IPDA;
1. Numirea Preşedintelui de Şedinţă;
2. Numirea Secretarului de Şedinţă;
3. Aprobarea ordinii de zi;
4. Aprobarea procesului verbal al Adunării
Generale de la Reykjavik, 26.05.2004;
5. Raportul de activitate al Board-ului
(Consiliului);
6. Aprobarea bilanţului contabil, al cheltuielilor şi a veniturilor pentru 2004:
7. Acceptarea de noi membri (RAAP – Irlanda; NORMA – Olanda);
8. Raportul Comitetului Tehnic;
9. Adoptarea bugetului pentru 2006 şi Decizia privind contribuţia membrilor şi cuantumul taxei de adeziune;
10. Alegeri;
- Alegerea Preşedintelui şi a doi membri
ai Board-ului (Consiliului)
- Alegerea membrilor Comitetului Tehnic
11. Diverse;
12. Încheierea Adunării Generale.
19-20.05.2005 SCAPR/
Adunarea Generală, Viena
1. Cuvânt de deschidere al Preşedintelui
SCAPR;
2. Alegerea Preşedintelui şi a Secretarului
Adunării Generale;
3. Aprobarea agendei şi a programului;
4. Aprobarea procedurilor de alegere şi de
nominalizare a candidaturilor pentru alegeri;
5. Prezentarea raportului anual de către
Consiliu precum şi raportul auditorilor;
6. Aprobarea Raportului financiar, a Raportului auditorilor şi a Raportului contabil

pentru 2004;
7. Rapoarte şi propuneri de la Grupurile
de Lucru;
8. Raportul anual obligatoriu al membrilor;
9. Adoptarea Bugetului pentru 2006;
10. Contribuţia anuală pentru 2006;
11. Acceptarea noilor membri SCAPR
(propuneri din partea Consiliului: GDA
(Portugalia), SOUNDEXCHANGE (S.U.A.)
şi PRISM (Malaezia);
12. Reglementarea disputelor între membrii SCAPR;
13. Amendarea Codului de Conduită al
SCAPR;
14. Raportul membrilor SCAPR;
15. Alegerea membrilor Board-ului;
16. Membri suplimentari ai Grupurilor de
Lucru;
17. Alegerea locului şi fixarea datei viitoarei Adunări Generale SCAPR;
18. Diverse;
19. Închiderea reuniunii.
10.06.2005 AEPO/ Grupul de Experţi,
Bruxelles
1. Comisia Staff Working Paper de revizuire a cadrului juridic din Uniunea Europeană privind domeniul dreptului de autor şi al
drepturilor conexe;
2. Proiectul de Directivă privind Serviciile:
poziţia oficială a AEPO-ARTIS;
3. Chestionarul privind practica contractuală cu privire la utilizările pe Internet;
4. Chestionarul privind drepturile de închiriere la nivelul Uniunii Europene;
7. Schimbul de informaţii privind cadrul
juridic al contractelor individuale ale artiştilor interpreţi;
6. Diverse.
13.06.2005 SCAPR/ Grupul de Lucru
Juridic, Paris
1. Aprobarea agendei şi a orarului reuniunii;
2. Numirea preşedintelui;
3. Aprobarea punctelor dezbătute în cadrul
Întâlnirii de la Berlin din 14 aprilie 2005;
4. Taxa pentru casetele neînregistrate (copia privată) şi noile tehnologii;
5. Peer to peer şi alte utilizări ale Internetului;
6. Transmisiunile prin satelit;
7. Fonogramele în domeniul audiovizualului – definirea conceptului de fonograma
comercială;
8. Producătorul/Studio producer;
9. Schiţa proiectului general de lege privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
10. Tratamentul la nivel naţional a drepturilor artiştilor interpreţi;
11. Executarea (silită);
12. Diverse.
14.06.2005 SCAPR/Grupul de Lucru
pentru Administrarea Drepturilor, Paris
1. Alegerea Secretarului întrunirii;
2. Alegerea Preşedintelui întrunirii;

3. Aprobarea punctelor dezbătute în cadrul întâlnirii de la Berlin din 15.04. 2005;
4. Schema Manualului de distribuţie (status);
5. IFPI Stimulcasting Agreements – fezabiliatea acordului în ceea ce priveşte
organizaţiile care se ocupă cu drepturile
artiştilor (impact, tarife);
6. Analiza colaborării şi cooperării dintre
CISAC şi IFPI – identificarea aplicărilor
care au avut cele mai bune rezultate, putând fi astfel utile organizaţiilor care se
ocupă cu administrarea drepturilor artiştilor interpreţi;
7. Convenţiile de tip B – utilizarea compensaţiei rezultată din aplicarea contrctelor bilaterale de tip B;
8. Discuţie despre utilizarea profitului
(acolo unde este cazul) obţinut de societăţile care au ca domeniu de activitate
drepturile artiştilor;
9. Deducerile financiare practicate pentru
administrarea drepturilor artiştilor interpreţi
(costuri) şi pentru scopurile colective;
10. Trecerea în revistă a aspectelor legale
de VAT, aşa cum a solicitat Adunarea Generală SCAPR;
11. Diverse.
06.09.2005 AEPO/ Grupul de Experţi,
Bruxelles
1. Documentul de lucru al Comisiei UE
de revizuire a cadrului juridic din Uniunea
Europeană privind domeniul dreptului de
autor şi al drepturilor conexe;
2. Proiectul de Directivă privind Serviciile:
poziţia oficială a AEPO-ARTIS;
3. Comisia de lucru cu documentul „Studiu privind iniţiativa Comunităţii Europene
privind gestiunea colectivă transfrontalieră a gestiunii colective” (vezi documentul
AEPO ARTIS trimis prin email în data de
12 iulie 2005);
4. Chestionarul privind practica contractuală cu privire la utilizările pe Internet;
5. Diverse.
12.09.2005 SCAPR/ Grupul de Lucru
pentru Noile OGC-uri, Paris
1. Stabilirea ordinii de zi, orarului, a preşedintelui şi a secretariatului reuniunii;
2. Efectele celei de-a 30-a Adunare Generală;
3. Efectele diferitelor contacte stabilite în
urma întâlnirilor oficiale avute de reprezentanţii AEPO-ARTIS în perioada anterioară;
4. Demonstraţia facută cu software-ul
WIPO “Africos”;
5. Start-up Kit - pentru noile organizaţii;
6. Planul de lucru;
7. Noii membri SCAPR (decizia Consiliului);
8. Proiectul de model de lege (a fi furnizat
de către grupul juridic de lucru);
9. Informare privind situaţia din Asia în ceea
ce priveşte drepturile artiştilor interpreţi;
23

10. Actualizarea informaţiilor de la membrii SCAPR, pe ţări;
11. Stabilirea datei următoarei întâlniri;
12. Diverse:
19.09.2005 SCAPR/Grupul de Lucru
Tehnic IT, Bucureşti
1. Deschiderea întrunirii;
2. Aprobarea agendei şi a orarului;
3. Aprobarea punctelor dezbătute în cadrul întâlnirii anterioare;
4. Follow-ups de la ultima întâlnire;
5. Comunicarea/Coordonarea cu Membrii
Consiliului;
6. IPD;
•statutul curent al IPD 2
•renunţarea ulterioară la caracterele restricţionate în cadrul IPD 2
7. IMAD/VRDB;
•raportul subgrupului IMAD/VRDB
•orarul stabilit pentru dezvoltarea IMAD/
VRDB
8. SDEG;
•statutul curent
•Numeric Society Codes şi organizaţiile
IFPI
•SDEG Version 2.5 updating and release
9. SDEG/IPD2/VRDB – Atelierele de lucru
de la Atena;
•documentaţia necesară pentru atelierele
de lucru
10. TWG – paginile de web;
•status report
•etapele pentru dezvoltarea şi implementarea ulterioară
11. ISRC;
•status report
13. Further Technical Items;
14. Puncte de dezbătut în viitoarele întâlniri;
15. Diverse;
16. Închiderea întrunirii
22.09.2005 SCAPR/ Grupul de Lucru
pentru Administrarea Drepturilor, Lisabona
1. Aprobarea agendei şi a orarului;
2. Aprobarea punctelor dezbătute în cadrul întalnirii de la Paris din 13.06. 2005;
3. Taxa pentru casetele neînregistrate (copia privată) şi noile tehnologii;
4. Peer to peer şi alte utilizări ale Internetului;
5. Transmisiunile prin satelit;
6. Fonogramele în domeniul audiovizualului – definirea conceptului de fonogramă
comercială;
7. Producătorul/ Studio producer;
8. Schiţa proiectului de lege;
9. Abordarea (tratamentul) la nivel naţional a drepturilor artiştilor interpreţi;
10. Executarea (silită).
23.09.2005 SCAPR/Grupul de Lucru
Juridic, Lisabona
1. Aprobarea agendei şi a orarului;

2. Aprobarea punctelor dezbătute în cadrul întâlnirii de la Paris din data de 13
iunie 2005;
3. Remuneraţia pe copie privată şi noile
tehnologii;
4. „Peer to peer” şi alte utilizări ale Internetului;
5. Transmiterea prin satelit;
6. Fonogramele în domeniul audiovizualului – Definirea conceptului de „Fonogramă
comercială”;
7. Studio producer (producător);
8. Schiţa modelului de proiect de lege;
9. Abordarea la nivel naţional (national
treatment);
10. Executarea silită (enforcement);
11. Diverse.
22-23.11.05 AEPO-ARTIS/Seminar,
Bruxelles
Prima zi
1. Deschiderea seminarului;
2. Demonstraţia pentru noile utilizări în cadrul mediului digital;
3. Downloading şi copia privată;
4. Downloading şi copia privată (dezbatere);
5. Comunicarea publică prin intermediul
Internetului;
Ziua a doua

1. Administrarea colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi în mediul digital;
2. Concluziile generale ale seminarului;
3. Sfârşitul Seminarului.
28.11.05 AEPO-ARTIS/Adunarea Generală, Bruxelles
1. Aprobarea punctelor dezbătute în
cadrul Adunării Generale din data de
29.11.04;
2. Raport al activităţilor desfăşurate în
2005;
3. Planul de activităţi pentru 2006;
4. Bilanţul contabil al anului 2004;
5. Bugetul pentru anul 2006;
6. Contribuţiile membrilor pentru 2006;
7. Diverse.
29.11.05 SCAPR/Grupul de Lucru Juridic, Praga
1. Aprobarea agendei şi a orarului reuniunii;
2. Aprobarea punctelor dezbătute în cadrul întâlnirii de la Lisabona din data de
23.09. 2005;
3. Remuneraţia pe copie privată şi noile
tehnologii;
4. “Peer to peer” şi alte utilizări ale Internetului;

5. Transmiterea prin satelit;
6. Fonogramele în domeniul audiovizualului;
7. Statutul Studio-Producer-ului;
8. Schiţa modelului de proiect de lege;
9. Abordarea la nivel naţional a drepturilor
rtiştilor interpreţi;
10. Schiţa chestionarului privind drepturile
artiştilor interpreţi în audiovizual;
11. Diverse.
01-03.12.05 A VI-A Conferinţă Europeană pentru Artiştii Interpreţi având ca
subiect principal de discuţie „Artiştii
în Europa: noile provocări”, Cabourg
1decembrie 2005, ziua 1
1. Deschiderea Conferinţei;
2. Primul atelier: „Este inevitabilă schimbarea meseriilor artistice?”;
2 decembrie 2005, ziua 2
1. Al doilea atelier: “Mobilitatea artiştilor în
cadrul Uniunii Europene”
2. Al treilea atelier: “Cultura pe Internet:
o analiză a ameninţării reprezentate de
aceasta”
3 decembrie 2005, ziua 3
1. Al patrulea atelier: “Casa Artiştilor”
2. Raportul privind concluziile atelierelor şi
finalul Conferinţei.

IMPORTANT
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 :
• 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;

înregistrări din domeniul audiovizual, în
conformitate cu HG nr. 119/2002;

actele normative în vigoare îşi produc
deplin efectele.

• Decizia nr. 149/2003 pentru colectarea
remuneraţiilor datorate de utilizatorii de
înregistrări în domeniul fonogramelor, în
conformitate cu HG nr.143/2003.

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.

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:

• Decizia nr. 1/2000 pentru colectarea
remuneraţiilor datorate de utilizatorii de
înregistrări în domeniul fonogramelor, în
conformitate cu HG nr. 71/2000;

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.

• Decizia nr. 41/2002 pentru colectarea
remuneraţiilor datorate de utilizatorii de

În consecinţă, până la publicarea în
Monitorul Oficial a noilor metodologii,
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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.

infoutil
www.credidam.ro

Noi facilităţi pe Internet
pentru membrii CREDIDAM

CREDIDAM a introdus
o nouă soluţie de Internet
pentru a răspunde mai bine
nevoilor membrilor săi. Noul
website al organizaţiei, care
poate fi găsit la adresa www.
credidam.ro, este o soluţie
complexă şi combină funcţiile
clasice ale unei pagini de
Internet cu unele dintre
caracteristicile soluţiilor de
management a documentelor.
Prin introducerea noii soluţii, CREDIDAM
oferă membrilor săi două noi facilităţi.

Prima dintre aceste
facilităţi este aceea de
a avea propria pagină pe
website-ul CREDIDAM.
Astfel, artiştii pot comunica orgnizaţiei informaţii despre cariera lor şi fotografii pentru a fi postate într-o pagină dedicată.

Toţi membrii CREDIDAM care doresc să intre în posesia

numelui de user şi a parolei pentru accesul
la propriile informaţii
privind sumele primite şi repertoriul care este declarat şi înregistrat
la CREDIDAM, sunt invitaţi să vină la sediul CREDIDAM pentru a-şi
ridica plicul ce conţine aceste informaţii confidenţiale.
Cei care nu locuiesc în Bucureşti şi le este dificilă deplasarea la
sediul CREDIDAM, sunt rugaţi să sune la sediu la tel.021/3185813
sau 021/3079200, pentru a stabili cum pot intra în posesia acestuia.
Persoana de contact este domnişoara Claudia Popa.

Cea de-a doua facilitate
pentru membri, accesul în
propria pagină de intranet,
permite artiştilor accesul la
informaţii despre drepturile
lor băneşti.

mai datele referitoare la propriile drepturi
băneşti.

Comunicarea acestor date prin Intranet
asigură, pe de o parte, confidenţialitatea
informaţiei, iar pe de altă parte, disponibilitatea datelor la orice oră şi în orice zi,
indiferent de locul din care sunt solicitate.
Accesul la date se realizează pe bază de
nume de utilizator şi parolă, fiecare membru având posibilitatea de a vizualiza nu-

Astfel, pe lângă conţinutul referitor la organizaţie, echipa şi activitatea sa, noul
website pune la dispoziţia publicului şi
cele mai noi modificări legislative din domeniu, o listă albă şi o listă neagră a utilizatorilor care au obligaţii faţă de membrii
CREDIDAM precum şi o serie de formulare utile celor care doresc să difuzeze înre-

Soluţia de Internet, implementată de curând, oferă vizitatorilor un număr mare de
informaţii utile, atât în limba română cât şi
în limba engleză.
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gistrări. În plus, tot în secţiunea destinată
celor care utilizează înregistrările artiştilor
reprezentaţi de CREDIDAM, sunt afişate
tarifele actualizate.
Prin introducerea noii soluţii furnizată de
WSI, CREDIDAM doreşte să utilizeze Internetul pentru a-şi îmbunătăţi comunicarea cu membrii săi şi cu utilizatorii prestaţiilor artistice ale acestora. Noul website
este o soluţie de Internet de ultimă oră,
care permite CREDIDAM să răspundă
personalizat nevoilor specifice ale persoanelor şi organizaţiilor locale şi internaţionale cu care colaborează.

MEMBRII CONDUCERII CREDIDAM
Personalitate fermecătoare prin aerul jovial pe care-l degajă, Maestrul Ştefan Radof,
membru al Comitetului Director al CREDIDAM, ne-a demonstrat că este un om al CETĂŢII. Implicat total în cauza în care crede, a fost unul din cei 7 stâlpi ai înţelepciunii pe
care s-a sprijinit asociaţia noastră în vremurile de restrişte. Maestrul Radof este omul
care construieşte cu încăpăţânare într-un teritoriu care pare că are vocaţia destrămării,
este poetul racordat la energia cosmică a ARTEI. Vă prezentăm mai jos un scurt curriculum vitae, aşa cum l-a conceput actorul Ştefan Radof, îmbibat de o iubire pentru
meserie şi frumos, iubire sublimată de trecerea anilor. (Ştefan Gheorghiu)

CurriculumVitae

ŞTEFAN RADOF

Mă numesc RADOF ŞTEFAN şi m-am născut la 1 Decembrie 1934 în
comuna Buftea, judeţul Ilfov şi sunt fiul lui ION RADOF sau IOAN RADOV ( tatăl meu
s-a născut în Basarabia, în comuna Cot-Chitai, plasa Ismail, judeţul Cetatea Albă ) şi
al MARIEI RADOF născută NICOLAE în comuna Butimanu, plasa Răcari, judeţul Ilfov,
ambii decedaţi.

T

atăl meu a fost mic negustor în Bucureşti pînă în anul 1949 când a fost
obligat să-şi radieze firma din motive lesne
de înţeles. În 1952 este arestat pe stradă
de securitate şi condamnat politic de Tribunalul Militar - Bucureşti la doi ani muncă silnică – canal… După liberare devine
muncitor la “Flacăra Roşie”, apoi pensionar
până în anul 1990 cînd a decedat. N-a fost
membru al nici unui partid.

putea fi iarăşi negustor, la trei luni după
“Decembrie’ 89” a făcut infarct, de bucurie
sau de necaz, nu ştiu. După un examen de
diferenţă, aprobat de Ministerul Învăţământului, am urmat şi absolvit în 1952 ultimii doi
ani ai “ Şcolii Medii de Comerţ Exterior Nr.
2 “ din Bucureşti, după care am fost repartizat ca funcţionar la “B.N.R.- Ploieşti – filiala Puchenii Moşneni”; de facultate nici nu
putea fi vorba, eram cineva, aveam dosar
serios, tata era la canal şi ca urmare la 3
Martie 1953 am fost arestat, tot de securitate, judecat şi condamnat de Tribunalul
Militar – teritorial 2 la cinci ani muncă silni-

din Mai 1955 o parte din copiii şi tinerii
arestaţi (între 15 şi 20 de ani ) am şi fost
amnistiaţi. Cu toată amnistia, interdicţiile
condamnării totuşi funcţionau: aşa de pildă
am făcut armata la detaşamentele de muncă ale D.G.S.M ( un fel de lagăre de muncă
) iar după liberare, în 1958 – am avut prima tentativă de a intra la Institutul de Teatru ( încă nu-i spunea I.L.Caragiale ) unde
după trei săptămâni am fost descoperit şi
exmatriculat. M-am angajat ca manipulator
de mărfuri şi ambalaje ( hamal ) la O.C.L.
Alimentara 23 August în halele Obor, apoi
funcţionar comercial, unde am stat până în
toamna anului 1960 cînd, în sfârşit, am fost
admis la Institutul de Teatru, dar prin garanţia politică a maestrului Radu Beligan, care
fusese profesorul meu în prima tentativă şi
a rectorului facultăţii: maestrul COSTACHE
ANTONIU – la clasa căruia am şi absolvit în
1964. M-am căsătorit cu actuala doamnă:
DOINA RADOF – născută HOSSU în anul
1962, profesoară de fizico – matematici,
actualmente pensionară şi care, de peste
40 de ani, mă învăluie cu dragostea şi devotamentul său. Nu a fost membră a
nici unui partid.

Mama a fost secretară steno-dactilografă
în Ministerul de Război din 1941 pînă în
1948 cînd a fost dată afară. Lucrează sporadic pe unde poate şi traumatizată de arestarea tatălui, apoi a
Am dat viaţă la o galerie însemnată
mea se îmbolnăveşte foarte grav,
după care suferă o operaţie carede personaje ( roluri principale ) din
i va şubrezi definitiv sănătatea.
um se arată , după şansele pe
dramaturgia naţională şi universală, clasică,
Se pensionează medical în1958
care mi le-a oferit viaţa şi după
modernă şi contemporană, în teatru, în
iar în 1974 moare, la numai 58 de
împrejurări, am practicat mai multe
ani. N-a fost membră a nici unui
meserii, dacă le pot numi astfel : hacinematografie, televiziune şi la radio.
partid. Am avut o copilărie relativ
mal, vânzător, funcţionar, decorator,
fericită până la vârsta de 15 ani:
contabil şi abia, destul de târziu, la
şcoala primară am făcut-o la Şcoala Paro- că, pentru uneltire împotriva orânduirii de 30 de ani, am reuşit să-mi realizez visul
hială – catolică “ Sfântul Iosif “ din Bucureşti stat. Acum când îmi amintesc despre ce care s-a înfiripat încă de pe vremea când
apoi până la reforma învăţământului de capete de acuzare a fost vorba, mă umflă eram elev al Colegiului Naţional Sfântul
tristă amintire, am urmat cursul inferior al râsul, atunci însă, în noaptea cînd m-au Sava şi unde, imediat după război, într-una
“Colegiului Naţional Sfântul Sava“ de unde arestat, mi-au ieşit primele fire de păr alb. din sălile lui, funcţiona Teatrul Naţional.
am fost îndrumaţi conform noilor directive, Tata era la canal iar mama era bolnavă, Cu o temperată lipsă de modestie consider
binenţeles doar o parte din noi, către şcolile fără serviciu şi singură…După venirea tatei că după o carieră de 40 de ani nu am reuşit
profesionale. La sugestia naivă a tatei m- de la canal - cu chiu cu vai, obţinem un re- să înşel aşteptările marilor mei maeştri şi
am înscris la una comercială, nutrea con- curs care în mod surprinzător este aprobat. binefăcători, de care sunt mândru, pentru
vingerea că şi în comunism “negustoria va Mai târziu ne-am dat seama că de fapt era că datorită lor şi al tuturor acelora care au
fi tot negustorie” . A murit cu speranţa că va logic fiindcă prin Convenţia de la Geneva avut încredere în mine, am reuşit să devin
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unul din actorii importanţi ai acestei ţări.
Mi-am început cariera la teatrul din Piatra
Neamţ de unde în toamna anului 1965, la
îndemnul eminentului om de teatru şi regizor CORNEL TODEA cu care lucrasem
şi la televiziune, m-am prezentat la concursul organizat de teatrul C. I. NOTTARA
– condus la acea vreme de copleşitoarea
personalitate a lui HORIA LOVINESCU,
dramaturg de o originalitate aparte, cu o
vastă cultură şi o aleasă boierie în spirit şin gesturi – concurs pe care l-am câştigat.
Venirea mea la teatrul Nottara a coincis şi
cu începuturile unei perioade mai transparente şi reformatoare în teatru, iar personalitatea fascinantă a lui H. Lovinescu a reuşit
să atragă de partea lui un număr impresionant de tinere talente cu care alături de cei
mai vârstnici şi cărora le purta un respect
senorial, a format un suflu nou şi destul de
liberal pentru acele vremuri; în acest climat
şi sub atenta lui oblăduire m-am format şi
dezvoltat ca artist. Cu toate că m-am pensionat în 1996 am rămas devotat acestui
teatru, nu numai pentru izbânzile pe care
le-am avut pe scena lui sau în turneele internaţionale în care l-am reprezentat, ci mai
ales pentru Lovinescu care m-a iubit şi m-a
apărat ca un părinte. Cu vârsta şi mai ales
după Decembrie ’89, fiindcă mai înainte nu
fusesem acceptat, am primit să fiu profesor
asociat: la A.T.F. între anii 1990 – 1994 şi la
facultatea Hyperion, între anii 1996 – 2000,
activitate din care m-am retras din acuza
degradării învăţământului de specialitate.
Crezând cu toată fiinţa şi motivat de experienţa tinereţii mele, după ’89 m-am angajat în activitatea civică şi apoi cea politică
– membru fondator al Alianţei Civice şi apoi
membru fondator al P.A.Civice pentru care
am candidat şi am fost ales senator de Ilfov
în legislatura 1992 – 1996 – dar din păcate şi această experienţă m-a dezamăgit
şi astfel m-am retras definitiv din viaţa politică, preferând să mă întorc la îndeletnicirile mele fundamentale: arta actorului şi
scrisul.

S

Un scurt sinopsis pentru

Cocoşul din cretă

C

artea de proză la care lucrez de
un timp destul de îndelungat,
cuprinde întâmplări şi fapte biografice,
mai mult sau mai puţin credibile prin
insolitul lor şi datorită cărora personajul principal „ Vladimir „ – descoperă
partea nevăzută a acestei lumi şi o altă
realitate, mult mai profundă. Alta decât
aceea pe care, dintr-un orgoliu inexplicabil sau din superficialitate, ne încăpăţânăm să o considerăm ca fiind singura
şi adevărata realitate. Aş mai adăuga,
dacă ar fi să citez din text : „Mai mult,
ajungând la tainiţa greu de pătruns din
rilor din România, iar ca urmare a detenţiei
mele sunt şi membru al A.F.D.P.R..
Am dat viaţă la o galerie însemnată de personaje (roluri principale) din dramaturgia
naţională şi universală, clasică, modernă şi
contemporană, în teatru, în cinematografie,
televiziune şi la radio.
Am lucrat cu cei mai importanţi regizori:
În Teatru: George Rafael, Cornel Todea,
Dinu Cernescu, Dan Nasta, Sanda Manu,
Sorana Coroamă, Mircea Marosin, Petrică
Ionescu, Dan Micu, Alexa Visarion, Lucian Giurchescu, Anca Ovanez, Alexandru
Dabija,Alex. Bocăneţ, Mihai Berechet, Ion
Cojar, Tudor Mărăscu, Mircea Cornişteanu,
Ion Olteanu, e.t.c…
În Televiziune: Radu Penciulescu, Andrei
Brădeanu, Al. Miron, Miron Niculescu, Petre Sava Băleanu, Eugen Tudoran, Olimpia
Arghir, Dan Necşulea, Silviu Jicman, Sergiu Ionescu, e.t.c…
În Cinematografie: Lucian Pintilie, Mircea
Mureşan, Andrei Blaier, Radu Gabrea, Gh.
Turcu, Alex Boiangiu, Calotescu, Eugen
Petringenaru, e.t.c…

unt autor a cinci volume de versuri:
Casca de foc, Iris, Statui în iarbă,
Şoimul în iarnă, Efectul de seră şi al unui
volum sinteză, plus inedite, publicat în
colecţia Poeţi Contemporani la editura
Eminescu sub titlul: Şoimul în Iarnă.

Am jucat la: Paris, Koln, Lisabona, Nancy, Kopenhaga, Helsinki, Praga, Bratislava, Belgrad, Atena, Salonic, Budapesta,
Moskova, Sankt Petersburg, Luxemburg,
Sofia şi Plovdiv, Mexico, Guanahato, Morelia şi Vera Cruz, e.t.c…

Am publicat schiţe, eseuri şi articole de
specialitate şi atitudine civică; autor a mai
multor scenarii de film şi TV: „ Enigma din
Testament” – după nuvela „ Morminte” de
M. Sadoveanu; „Inelul cu Briliant” – după
romanul „Amândoi” de L. Rebreanu; „Crocodilul” după Dostoevski, e t c…

Sunt laureat al mai multor premii din ţară
şi străinătate: Premiul A.T.M. şi al criticii: în
1980, 1982, 1984, 1986; laureat al festivalului de film de la “ Lucarno “ cu filmul Prea
mic pentru un război atît de mare ; laureat al festivalurilor de teatru de la : Nancy
1969 – Franţa, Arhus 1970 – Danemarka,
Guanahato 1978 – Mexic, Plovdiv 1999

Membru al U.N.I.T.E.R. şi al Uniunii Scriito-
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tine, acolo unde se păstrează lotusul
de aur ca fruct al primei monade din
care ai rodit, rostul acestor întâmplări
ţi se arată prin visurile ce se nasc din
somnul cărnii, răsturnate ca-n oglinzile
unui glob de cristal, tălmăcirea lor fiind
anevoie şi numai la ananghie băgată în
seamă. „
Ţin să precizez că s-ar putea , la desăvârşirea lucrării mele, eventual, să fiu
nevoit a da lucrării un alt titlu. Dar asta
rămâne doar o eventualitate.
Şt. Radof.

– Bulgaria ( cu Le Negres de Gean Genes
în regia lui Frank Hofman - Teatrul Naţional
din Luxemburg ).
M-am bucurat de aprecieri elogioase apărute în ziare de prestigiu din străinătate:
** Le Monde – 24 Aprilie 1969: „ Hazardul
a vrut ca în această seară trupa teatrului
NOTTARA din Bucureşti să prezinte “ Escurial “ de Ghelderode. Dintr-odată actori
adevăraţi jucau un teatru adevărat, un
curent a străbătut sala şi aplauzele au izbucnit.( B. Poirot-Delpech ) „ ; Le Figaro
Litteraire nr. 1200 – 5-12 Mai 1969: „ Cei
doi actori ( Şt. Radof şi Şt. Iordache ) care
apăreau în Escurial de Ghelderode, au dat
o lecţie de teatru de o forţă şi de o calitate excepţională.” ; Helsingin Sanomat – 23
Septembrie 1970 : „ Teatrul românesc ne-a
trezit un interes aparte. Ştefan Radof este
un actor deosebit, jocul lui a fost dinamic,
o prezenţă scenică puternică şi plină de vigoare. Posibilităţile de comunicare au fost
variate şi complexe, expresivitatea verbală
şi fizică reuşind să suplinească neînţelegerea limbii. „** Acestea au fost cronicele de
început a carierei mele.
Înşiruirea rolurilor jucate mi s-ar părea
într-un fel absurdă şi neconcludentă, atâta
vreme cît ele au fost cuprinse în cronicile
vremi care pot fi consultate, altminteri ar
face obiectul unui studiu de specialitate pe
care, dacă timpul îmi va acorda şansa, l-aş
putea realiza. În rest, toate cele de mai sus
le-am declarat pe propria-mi răspundere.
Pe data de 6 Decembrie 2004, prin decret
prezidenţial, am fost decorat cu înalta distincţie: „ Steaua României – în grad de Cavaler ” de către Preşedintele României.
Decembrie. 2004.

Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM
convoacă membrii săi la

Adunarea Generală
Anuală
care va avea loc duminică 16.04.2006 ora 10, la sala ”Auditorium” a
Muzeului Naţional de Artă a României din Str. Ştirbei, nr. 1, sector 1, Bucureşti.

Ordinea de zi va cuprinde:
1) Acreditare.
• Reprezentanţi grupuri.
• Membri individuali.
2) Stabilirea Cvorum-ului.
3) Deschiderea lucrărilor.
5) Cuvânt de salut al invitaţilor.
6) Alegerea prezidiului.
7) 	Alegerea secretariatului Adunării
Generale.
8) 	Raport de activitate al Preşedintelui
Consiliului Director CREDIDAM
pentru perioada 21.03.200515.04.2006.

9) 	Raport de activitate al Directorului
General CREDIDAM pentru perioada 21.03.2005-15.04.2006.
8) 	Raport privind situaţia economicofinanciară a CREDIDAM în perioada 01.01.2005-31.12.2005 / Dare
de Seamă Anuală.
9) 	Raport al Comisiei de Cenzori privind activitatea economico-financiară
pe anul 2005.
10)	Aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2006.
11) Diverse.
12)	Stabilirea datei următoarei Adunări
Generale.
13) Încheierea Adunării Generale.

În cazul în care nu este întrunit cvorumul, conform art. 11 punctul I alin. 8 din
Statutul CREDIDAM, Adunarea Generală va fi convocată în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră în data de 17.04.2006, hotărârile fiind valabil luate cu jumătate plus
unu din numărul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul lor.
Accesul în sală este permis numai pe baza legitimaţiei de membru şi a delegaţiei
prin care reprezentantul grupului este mandatat să participe şi să reprezinte
interesele grupului în Adunarea Generală.
Pentru orice informaţie vă stăm la dispoziţie între orele 9.30-18.30
la telefon 021/318 58 13. 307/92.00. 307.92.01,mob. 0724/567 205
e- mail office@credidam.ro.
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Raportul de activitate
al Directorului General CREDIDAM

pentru perioada 21.03.2005 –15.04.2006
(varianta prescurtată)
Realizările CREDIDAM în această perioadă de timp se prezintă astfel:

ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII ÎN NOILE
LOCAŢII CREDIDAM

CREŞTEREA NUMĂRULUI DE MEMBRI

Începând cu 01.03.2006, CREDIDAM
beneficiază de o nouă locaţie, la aceeaşi
adresă, unde îşi va desfăşura activitatea
departamentul repartiţie, departament ce
are în componenţă cel mai mare număr
de persoane, asigurându-se astfel condiţii
mai bune de muncă pentru angajaţii care
lucrează în acest departament.

La sfârşitul anului 2005, procesul de înscriere a artiştilor la CREDIDAM a continuat, înregistrându-se la sfârşitul anului
5756 artişti înscrişi, din toate genurile artei
interpretative, după cum urmează:
n Muzică clasică:

2598

n Muzică populară:

590

n Muzică uşoară:

895

n Regizori:
n Dirijori:
n Actori:
n Balerini:

35
81
1156
401

În prezent, la data de 03.04.2006, numărul
membrilor CREDIDAM a ajuns la 6.003,
doamna Pătroi Ramona Maria, liber profesionistă din comuna Mateeşti, judeţul
Vâlcea fiind membrul CREDIDAM cu numărul 6.000. Pentru prima dată, în acest
an, 2005, au sosit solicitări de la artişti
interpreţi din străinătate pentru a deveni
membri regionali ai CREDIDAM, ceea ce
înseamnă mandatarea CREDIDAM de a
le colecta drepturile pentru utilizarea repertoriului lor pe teritoriul României.

DIMENSIONAREA CORECTĂ
A NUMĂRULUI DE SALARIAŢI
CREDIDAM are 17 persoane angajate cu
program complet de lucru şi 9 persoane
cu program parţial de lucru. Pe parcursul
anului 2005, numărul salariaţilor CREDIDAM a fost în medie de 22 persoane, care
au trebuit să rezolve un volum crescut de
probleme. În anul 2005 au fost înregistrate
195.202 de linii din prelucrarea declaraţiilor de repertoriu şi a foilor de prezenţă, cu
acelaşi număr de persoane, printr-o mai
bună organizare internă şi o mai bună utilizare a spaţiului existent.

Tot de la 01.03.2006, CREDIDAM a inaugurat noul sediu al sucursalei din Iaşi. De
buna funcţionare a acestui sediu răspunde domnul vicepreşedinte Romeo Ciocârlan. Este o dezvoltare importantă, menită
să aducă asociaţia noastră mai aproape
de membrii noştri din afara Bucureştiului
şi totodată să permită angajarea unor persoane specializate din această parte a ţării care să lucreze pentru CREDIDAM.

DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMATIC
Îmbunătăţirea sistemului informatizat integrat „Reports Manager” pentru o urmărire
eficientă, în timp real a relaţiei CREDIDAM
cu toţi utilizatorilor contactaţi va duce la o
creştere a eficienţei activităţii departamentului colectare.
A început lucrul la faza
finală de modernizare a modulului „Repartiţie” din sistemul informatizat integrat
„Reports Manager”, astfel încât acesta
să fie operaţional în cursul lunii mai iar
repartiţia din iunie/iulie să beneficieze de
eficacitatea noului modul. Prin realizarea
acestui obiectiv, vom putea efectua repartiţiile mult mai rapid, la termenele propuse.
Această dezvoltare susţinută a informatizării activităţii CREDIDAM va trebui, deja
de la următoarea repartiţie, să faciliteze
repartizarea unor sume cât mai mari de
bani în conturile titularilor de drepturi, printr-o prelucrare rapidă a informaţiilor primite atât de la titulari (declaraţii de repertoriu
sau foi de prezenţă) cât şi de la utilizatori
(play liste), cu condiţia ca acestea să fie
întocmite corect, fără să mai necesite corecţii ulterioare.
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În acelaşi timp, noile funcţii oferite de pagina web şi portalul CREDIDAM vor crea noi
facilităţi membrilor (de ex. cei care doresc
pot completa declaraţia de repertoriu care
se găseşte pe pagina web în format electronic şi apoi o pot expedia prin e-mail la
CREDIDAM, vor putea fi contactaţi direct
de cei interesaţi în colaborare etc.) cât şi
utilizatorilor prin raportarea play-listelor, cu
maximă acurateţe şi în timp cât mai scurt.
Portalul CREDIDAM va permite utilizatorilor accesul direct la baza de date a CREDIDAM ce cuprinde informaţiile corecte ale
fonogramelor (nume autor, titlu piesă, cod
IRSC etc.). Printr-o simplă bifă, ei vor putea „descărca” aceste informaţii pentru ca
raportarea play-listelor să se facă în timp
real, cu minime şanse de a se greşi.

ACTIVITATEA DE COLECTARE
În ceea ce priveşte încasările CREDIDAM în anul 2005, ele au fost de
104.985.885.000 lei (2.878.199 EURO),
ceea ce reprezintă o creştere de 197 %,
comparativ cu anul 2004.

ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII
DE REPARTIZARE
Înanul2005afostrepartizatăartiştilorinterpreţi
suma record de 6.956.409 RON (1.987.546
EURO), repartiţia acoperind o perioadă de
colectare de 12 luni, reprezentând o creştere
de 36 % faţă de anul 2004. Tot ca o consecinţă
a creşterii cantităţii şi calităţii informaţiei, în
anul 2005 au beneficiat de drepturile lor 5078
artişti români, cu 18% mai mulţi decât în anul
2004.Rămâneopreocupareconstantăpentru
noi creşterea nivelului minim de remunerare a
artiştilor.Vomîncercasăcreştemspectaculos
această limită minimă prin completarea bazei
de date, astfel încât să ştim în timp real toţi
participanţii la acea înregistrare şi să evităm
să mai ţinem în aşteptare plăţile pentru
acele fixări unde nu avem toţi participanţii.
O altă modalitate va fi renegocierea sumelor
ce trebuiesc plătite de anumiţi utilizatori ai
înregistrărilor puţin difuzate (cum ar fi muzica
simfonică).Noiletarife,coroboratecuacţiunile
în justiţie şi îmbunătăţirea informaţiilor
primite atât de la artişti cât şi de la utilizatori,
vor creşte veniturile ce vor fi repartizate
colegilor noştri din anumite zone geografice,
cum ar fi Galaţi, Ploieşti sau Craiova. Acest
efort continuu al echipei manageriale de la
CREDIDAM de îmbunătăţire a activităţii, nu
poate înlocui totuşi obligaţia artistului de a
declaraşiactualizapermanentrepertoriulsău
de înregistrări la sediul CREDIDAM.
În acest an s-a realizat un alt obiectiv major:
plăţile externe regulate către organismele

de gestiune colectivă din străinătate, cu care
CREDIDAMaîncheiatacorduridereprezentare
reciprocă.S-auvirat8.262EURO.În2005aufost
semnate încă 3 contracte de tip A (cu schimb
de remuneraţie anuală), crescând ponderea
acestui tip de contract la 1/3 din numărul
total de contracte încheiate de CREDIDAM cu
organismele de gestiune colectivă, similare,
din străinătate. Sumele de bani primite din
străinătate, reprezentând drepturile artiştilor
interpreţi români difuzaţi în ţările respective,
au fost încasate la începutul anului 2006 şi
urmează să fie virate titularilor.

NECESITATEA MODIFICĂRII LEGII
NR.285/2004
OUG nr.123/2005 a adus următoarele
drepturi artiştilor interpreţi:
n Restabilirea dreptului la remuneraţie a
artiştilor interpreţi în audiovizual;
n Excluderea limitelor procentuale, permiţându-se astfel o negociere liberă a organismelor de gestiune colectivă cu asociaţiile utilizatorilor, în conformitate cu acquisul comunitar;
n Excluderea colectorului unic la retransmisia prin cablu;
n Reducerea perioadei de desfăşurare a
negocierilor;
n Protejarea bazelor de date ale organismelor de gestiune colectivă;
n Reintroducerea sancţiunilor penale pentru utilizarea ilegală a interpretărilor fixate
în spaţii publice sau vânzări (piraterie);
Urmarea firească a apariţiei OUG
nr.123/2005 a fost Raportul de Ţară al
Comisiei EU din octombrie 2005 care a
apreciat favorabil modificarea legislativă
apărută, exprimându-se speranţa că actualul text de lege va fi menţinut după dezbaterea lui în Parlamentul României.

PLATA COTIZAŢIILOR EXTERNE
Efortul făcut în anul 2004, de aducere la
zi a plăţii tuturor cotizaţiilor internaţionale,
ne-a permis să avem în 2005 o situaţie
normală cu privire la plata acestor obligaţii internaţionale, acest lucru fiind apreciat
pozitiv de asociaţiile internaţionale la care
CREDIDAM este afiliată.

PARTICIPAREA LA REUNIUNILE
INTERNAŢIONALE
În anul 2005, delegaţii CREDIDAM au
participat activ atât la reuniunile organizate de AEPO-ARTIS, SCAPR şi IPDA, cât
şi la seminariile deja tradiţionale organizate de AEPO-ARTIS şi ADAMI. Fiecare

membru al delegaţiei CREDIDAM a avut
intervenţii eficiente, informând colegii străini despre practica şi evoluţiile pozitive din
România, oferind deseori soluţii pragmatice problemelor ridicate în Grupurile de
lucru SCAPR sau reuniunile Grupului de
Experţi AEPO-ARTIS.

NEGOCIERILE PENTRU ELABORAREA
NOILOR METODOLOGII, CONFORM OUG
nr.123/2005.
Începerea negocierilor în cursul lunii noiembrie 2005 a însemnat un nou efort
din partea personalului CREDIDAM. Au
trebuit să fie pregătite şi comunicate la
ORDA noile propuneri. Obiectivul nostru
a fost de a obţine o creştere semnificativă
a cuantumului remuneraţiilor negociate şi
păstrarea principiului creşterii graduale.
În paralel, specific acestei perioade, a
continuat activitatea curentă, de colectare, în baza vechilor acte normative, atât
HG-urile date în baza Legii nr.8/1996 cât
şi a Deciziilor ORDA de publicare a tarifelor negociate în baza Legii nr.285/2004.
Aceste negocieri, care urmează să stabilească noile procente pentru următorii
trei ani, au scos în evidenţă deficienţele
textului de lege (a se vedea situaţia de
la copia privată digitală), dar şi atitudinea
unor asociaţii de utilizatori (ARCA, ACC,
APDETIC) care au refuzat să recunoască
prevederile legale şi în consecinţă au refuzat să participe la negocieri. Rezultatul
acestor acţiuni a fost convocarea arbitrilor care vor stabili noile tarife şi metodologii. Vom avea în perioada următoare
aplicarea în practică a trei variante ale
legii dreptului de autor, respectiv Legea
nr.8/1996, Legea nr.285/2004 şi OUG
nr.123/2005, cu perspectiva ca în curând,
după votarea noii variante a legii dreptului de autor, aflată în dezbaterea Comisiei
pentru Cultură a Camerei Deputaţilor, să
avem şi a patra variantă.

TRANSPARENŢA
Asigurarea transparenţei activităţii CREDIDAM a fost una din preocupările continue ale conducerii CREDIDAM. Ea este
pusă în practică prin:
n Comisia Permanentă Specială Privind Accesul La Informaţii
Creată în conformitate cu prevederile Legii nr.285/2004, art.1341 (5), comisia este
formată din următoarele personalităţi ale
artei interpretative: Iarina Demian, Carol
Litvin, Victor Socaciu (preşedinte), Gheorghe Serac, Benone Sinulescu.
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n Info CREDIDAM, revista de informare a
artiştilor cu privire la activitatea asociaţiei
este deja la al cincilea număr, publicat şi
în limba engleză şi s-a dovedit a fi un vector interactiv de informare, eficient nu numai în relaţia cu artiştii dar şi cu utilizatorii.
Aceştia au avut astfel acces la informaţiile
detaliate privind repartiţiile şi alte probleme specifice asociaţiei noastre, realizându-se mult mai uşor o platformă comună
de comunicare, de încredere reciprocă,
facilitându-se încheierea de contracte. În
felul său, prin deschiderea arătată, prin
grafica sa, Info CREDIDAM şi-a realizat
scopurile pentru care a fost creat.
n Pagina web intreractivă, www.credidam.
ro, este un alt vector prin care legătura cu
artiştii şi utilizatorii creaţilor artistice este mai
rapidă şi eficientă atât prin posibilitatea raportării repertoriilor, cât şi în cunoaşterea
problemelor cu care se confruntă artiştii
interpreţi români şi străini. Ea a devenit nu
doar un instrument pasiv de informare ci şi
unul de promovare profesională a membrilor. Sperăm că rubricile „Întrebări frecvente”
şi „Forum” să constituie adevărate „laboratoare” de idei, necesare dezvoltării activităţii
CREDIDAM.
n Statutul, în noua lui formă, avizată de
ORDA, asigură şi el, prin crearea comisiei
de asigurare a transparenţei, posibilitatea
oricărui membru de a cunoaşte în detaliu
activitatea asociaţiei noastre, de a avea
acces la orice informaţie legată de colectarea şi repartizarea drepturilor sale, în
conformitate cu prevederile legale.
n Publicarea în presă, periodic, de informaţii necesare artiştilor interpreţi, cum ar
fi anunţarea repartiţiilor, a adunărilor generale ordinare sau extraordinare sau a
altor informări cu caracter general.
În speranţa că în acest an, important
pentru statutul drepturilor de proprietate
intelectuală în România, când s-au împlinit 10 ani de la publicarea legii dreptului
de autor şi a drepturilor conexe în România, vom realiza obiectivele propuse,
vă mulţumesc pentru sprijinul acordat şi
pentru cel de care vom avea nevoie în
anii 2006-2007.
Cu sprijinul dumneavoastră, Asociaţia CREDIDAM va continua activitatea sa, încercând să aducă mai multă lumină şi linişte în
casele şi sufletele celor pe care-i reprezintă,
artiştii interpreţi. Sperăm ca la următoarea
Adunare Generală din 2007, România să
fie membră a Uniunii Europene.
Director General
Ştefan Gheorghiu

ADUNAREA GENERALĂ CREDIDAM

Raport
economico-financiar
pentru perioada 2005 - 2006

Încheierea anului financiar 2005, moment
de bilanţ şi analiză a rezultatelor, oferă organizaţiei CREDIDAM prilejul de a informa
membrii săi, colaboratorii şi pe toţi cei ce
i-au stat aproape, despre realizările, speranţele şi aşteptările sale, despre greutăţi
şi proiecte de viitor.
Menţionăm că nivelul încasărilor a crescut
de la 5.320.875 RON la 10.498.588RON
ceea ce reprezintă 197% faţă de 2004.
Veniturile realizate în exerciţiul expirat
2005, în valoare de 1.629.575 lei, reprezintă o creştere cu 75,88% faţă de exer-

Membru nr.0001 Ştefan Gheorghiu
(muzician)
Membru nr.1000 Cosmin Banciu Coman
(muzician)
Membru nr.2000 Şerban Georgevici (actor)
Membru nr.3000 Ion Dolănescu (muzician)
Membru nr.4000 Gheorghe Turda
(muzician)
Membru nr.5000 Georgeta Gulai (actriţă)
Membru nr.6000 Ramona Maria Pătroi
(muzician)

ciţiul precedent, în timp ce cheltuielile
efectuate pentru realizarea acestora, în
valoare de 1.038.787 lei, au înregistrat o
creştere de doar 12,47% faţă de 2004.
O analiză succintă demonstrează că
ponderea cheltuielilor în venituri a scăzut în 2005 faţă de 2004, de la 99,68%
la 63,75%.

re a derulării evidenţei financiar contabile
utilizând un soft de ultimă generaţie.
Pentru aceasta, a fost actualizat softul de
contabilitate existent, astfel încât acesta
să răspundă, pe de o parte, modificărilor
legislative apărute şi cerinţelor acordurilor bilaterale internaţionale semnate de
CREDIDAM, pe de altă parte, necesităţilor de prelucrare în timp real a datelor
necesare celorlalte departamente din
asociaţie.
În exerciţiul financiar expirat, s-au depăşit
nivelurile bugetate şi aprobate de Adunarea
Generală în ceea ce priveşte încasările,
iar depăşirea cheltuielilor a fost posibilă
datorită depăşirii nivelurilor veniturilor, cu
respectarea cotei de administrare stabilită de
Adunarea Generală CREDIDAM.

Rezultatul exerciţiului financiar 2005
reprezintă un excedent în valoare de
590.788 lei.

Analiza disponibilităţilor băneşti ale asociaţiei în cursul exerciţiului financiar expirat
a condus la emiterea unor aprecieri favorabile în legătură cu lichiditatea şi solvabilitatea organizaţiei.

În exerciţiul financiar expirat, CREDIDAM
a continuat eforturile sale de îmbunătăţi-

Ec. Anda Galan
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Ana Maria Gagiu

Repartizarea sumelor
colectate de CREDIDAM
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

1.012.927
641.158
4.223.065
516.794
70.011
381.441
110,963

2005

2004

RON

2003

0
2000

Suma totală repartizată : 6.956.360 RON distribuită pe surse după cum urmează :

Radio
Televiziune
Distribuţie prin Cablu
Ambiental
Film
Copie privată audio
Copie privată audiovizual
(cotă interpreţi)

Evoluţia sumelor repartizate

7.000.000

20001

19 aprilie şi 29 aprilie au fost virate sumele calculate pentru repartiţiile
anterioare
1 august – repartiţie radio, tv, cablu, film şi virare sume
10 octombrie – repartiţie ambiental, copie privată şi viramente sume calculate pentru repartiţii anterioare
14 decembrie - viramente sume calculate pentru repartiţii anterioare
31 decembrie – repartiţie radio, tv, cablu, film, ambiental, copie privată cu
virarea sumelor în ianuarie 2006

Sursa

Fig.2

RON
8.000.000

2002

În anul 2005 s-au repartizat sumele încasate în perioada 1.07.2004
– 30.06.2005:

Creşterea sumelor repartizate duce şi la creşterea viramentelor
către titulari cu 62 % faţă de 2004 (Fig.3). Trebuie avută în vedere
şi creştereaEvolutia
numărului
de beneficiari (Fig.4) în paralel
sumelor repartizate
cu creşterea sumelor repartizate:
RON8,000,000
4.500.00
4.000.00

Fig.3
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Sume repartizate
(în anul 2005)
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Număr beneficiari drepturi conexe

500.000
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1199

Copie AV

Datorită faptului că utilizatorii încep să trateze cu seriozitate drepturile
conexe, sumele repartizate înregistrează o creştere de 36% faţă de
2004 ca urmare a informaţiilor primite (play-liste) şi a sumelor virate
către CREDIDAM, iar evoluţia se poate observa din următoarea
reprezentare :
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Din totalul repartizat doar 31% au reprezentat sume încasate
pentru perioada curentă, restul fiind plăţi pentru perioade din urmă,
recuperate fie prin procese, fie prin eşalonarea plăţilor datorate de
utilizatorii contactaţi pe parcursul anului trecut.
Din totalul sumelor repartizate de la utilizatori din radio, 92 %
sunt incasate de la 7 posturi de radio : Societatea Romana de
Radiodifuziune, Europa FM, Kiss FM, Radio 21, Radio Total, Radio
Galati, Radio Analog.
Din sumele repartizate de la televiziuni, 56 % sunt reprezentate de
sume pentru prestaţii audiovizuale.
96 % din sumele repartizate sunt plătite de 4 posturi de televiziune
Prima TV (audio 2002 şi trim1 - 2003, video - 2002)
Antena 1 (audio - trim3 si 4 - 2004)
ProTV (audio trim 1 şi 2, 2001, trim1, 2, 3 - 2002)
Etno TV (trim4 - 2003, trim1,2 - 2004)

2000

Copie AU

Film

Ambiental

Cablu

TV

Radio

0

Repartiţiile din anul 2005 au fost conforme cu noua legislaţie
(Legea nr.285/2004). Prima consecinţă a acestei modificări:
sumele reprezentând copie privată şi asimilate au fost distribuite
prin însumarea minutelor de difuzare din play-listele intrate în
repartiţie, pe genuri de interpretare.

reparti]ie
Evoluţia numărului de membri CREDIDAM:
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Difuzari prestatii muzicale Societatea Romana de Radiodifuziune

5756

Prestatiile muzicale interpretate de artisti romani reprezinta
39.56% din timpul de difuzare muzica, restul de 60.44%
reprezinta prestatiile muzicale ale interpretilor straini
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2000

Gen muzical
Clasică straină
Clasică românească
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Componenţa pe genuri de interpretare a membrilor
CREDIDAM la sfârşitul anului 2005 era :
Gen interpretare
Actori
Regizori de teatru
Dirijori
Dansatori
Instrumentişti
Vocal
Total

Uşoară
1156
35
81
401
2547
1536
5756
20%

27%

Populară

Clasică

3.9%
23.7%

2004

2003

3.88

14.01

4.12

6.71

0.26

0.45

11.73

12.89

56.3

42.61

23.7

23.23

2004

4.1%
0.3%
11.7%

91
579
316

74
222
368

236
1746
852
56.3%

1%

Regizori de teatru
1%
7%

23.3%

Dirijori

14.0%
6.7%

Dansatori

0.5%

Muzicieni
44%

Voce

Instrumentisti

12.9%

42.6%

Vocal

23%

2000-2003

Actori

21%

Usoara

Usoara

Populara
9%

clasica

Valori medii 2004 (ROL)
Piesa/
ROL
gen/an
Usoara 25.213
Populara 10.624
Clasica 17.379

Populara
55%

68%

24%

clasica

Repartiţii externe :
S-au făcut schimburi de informaţii în vederea calculului sumelor
datorate societăţilor cu care sunt încheiate contracte de tip A, astfel:
AIE – Spania definitivat, virată suma de 9892 USD în noiembrie 2005
BECS - Anglia, viraţi 1165 USD în ianuarie 2006.
PAMRA – Anglia – faza finală, urmează viramentul
RAAP – Irlanda – în derulare
ROUPI – Rusia - în derulare

Persoana/
gen/an
Usoara
Populara
Clasica

ROL
563.874
183.920
21.956

Exemple de sume incasate intr-un an functie de
timpul de difuzare pe gen de interpretare si rol
Dirijor

Populara
Clasica
Usoara

Recomandări :

Sumele ce se virează în contul artiştilor sunt direct proporţionale
cu difuzările respectivelor înregistrări, cu condiţia ca acestea să fie
declarate la CREDIDAM prin unul din următoarele formulare:
foaia de prezenţă (completată la momentul înregistrării)
declaraţia de repertoriu (ulterior înregistrării/fixării) pentru
înregistrările care nu apar în foile de prezenţă
Ambele documente pot fi procurate GRATIS de la sediul CREDIDAM, iar
formularul de declaraţie de repertoriu poate găsit în format electronic
pe pagina www.credidam.ro .
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Solist

OrchGrup

Difuzare Suma
Difuzare
Suma Difuzare
(min)
(ROL)
(min)
(ROL)
(min)
18417 1000000
27238 1000000
3004
5647
581110
7705 246187
1003
10169 1377032
4389

Suma
(ROL)
177189
14169
831637

OGC-uri din Cehia şi Slovacia
Intergram
INTERGRAM, o asociatie
independenta de interpreti
si producatori, a fost infiintata in 1990 de catre or-

ganizatiile profesionale
ale artistilor interpreti ai
de catre grupul national
al Federatia Internationala
a Producatorilor ČNS IFPI.

Scopul INTERGRAM este sa apere
drepturile artistilor si producatorilor
conform Legii Dreturilor de Autor. Pentru administrarea colectarii banilor, IN-

TERGRAM a primit autorizatia Ministerului Ceh al Culturii.
Activitatea principala a INTERGRAM
este aceea de a reprezenta drepturile
artistilor interpreti (cantareti, muzicieni,
actori, etc) si a producatorilor de inregistrari audio si audio-vizuale, prin prisma Legii Drepturilor de Autor, a conventiilor internationale si a Aquis-ului
comunitar in ceea ce priveste drepturile de autor si conexe si de a colecta

si distribui remuneratiile care apartin
interpretilor si producatorilor pentru inregistrarile lor.
In acest moment INTERGRAM reprezinta aproximativ 10 000 de artisti interpreti si aproape 400 de producatori.
A semnat o serie de acorduri bilaterale
cu organizatii similare din toate lumea,
inclusiv cu CREDIDAM.
Personalul sau numara 30 de membri.

Slovgram
SLOVGRAM, organism
de gestiune colectiva
pentru interpreti si
producatori audio-video,
este o organizatie non
profit infiintata in 1991.

Fondatorii societatii
sunt grupul National
Slovak IFPI si Sindicatul

interpretilor. Activitatea
SLOVGRAM este licantiata
si supravegheata de
Ministerul Slovac al
Culturii.
Rolul principal al SLOVGRAM este sa
ofere licante, sa colecteze si sa distribuie bani pentru cei indreptatiti. Limitele si

obligatiile activitatii sale sunt stabilite de
Legea Drepturilor de Autoris (618/2003).
Pentru a-si putea indeplini obligatiile fata
de artistii din strainatate, SLOVGRAM
este membru a mai multor organizatii
internationale cum ar fi SCAPR, AEPO,
IPDA, PRC si a incheiat contracte bilaterale cu mai mult organisme de gestiune colectiva din strainatate, inclusiv
CREDIDAM.
SLOVGRAM ets singura institutie care
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reprezinta artistii slovaci in strainatate si
care apara drepturile artistilor straini pe
teritoriul slovac.
Gama membrilor este destul de mare,
intrucat SLOVGRAM reprezinta muzicieni, actori, cantareti etc, dar si producatori audio si video.
In acest moment, SLOVGRAM are aproximativ 3000 membri artisti interpreti si
180 producatori. Personalul organizatiei
numara 13 membri.

Cum stau colegii din Europa?

Sume incasate in 2004 reprezentand drepturi ale artistilor interpreti
NR
CRT

Societate

Tara

Incasari (Euro)

Populatie

CotaAdm (%)

1

Adami

Franta

45.382.263

60.180.000

10

2

Agata

Lituania

268.822

3.500.900

3

Aie

Spania

16.850.640

40.220.000

4

Aisge

Spania

29.942.469

40.220.000

5

Apollon

Grecia

886.553

10.660.000

6

Credidam

Romania

1.257.440

21.698.181

7

Eel

Estonia

73.170

1.400.000

8

Eji

Ungaria

4.543.528

10.200.000

9

Gramex

Denmark

10.261.000

5.380.000

14.43

10

Gramex

Finlanda

7.620.256

5.190.000

14

11

Gramo

Norvegia

5.252.690

4.606.000

12

Gvl

Germania

82.234.000

82.400.000

13

Huzip

Croatia

1.700.330

4.437.460

14

Intergram

Cehia

5.707.457

10.250.000

15

Laipa

Letonia

112.522

2.350.000

16

LSG

Austria

4.765.974

8.180.000

17

Norma

Olanda

3.571.000

16.150.000

18

Oberih

Ucraina

18.957

47.622.000

19

Raap

Irlanda

1.695.000

3.920.000

20

Roupi

Rusia

21

Sami

Suedia

22

Sawp

23

112.800

15

9

20

144.000.000

14.547.169

8.870.000

Polonia

1324339

38.620.000

20

Sena

Olanda

24459000

16.150.000

11 (17,5 straini)

24

Slovgram

Slovacia

1403895

5.430.000

15

25

Spedidam

Franta

30107281

60.180.000

9 (25 cpav)

26

Stoart

Polonia

2762949

38.620.000

27

Swissperform

Elvetia

5735329

7.000.000

28

Uradex

Belgia

5975755

10.274.595

100

Încasări drepturi artişti interpreţi - 2004

2.0

80

Încasări drepturi interpreţi raportate la populaţie - 2004
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60
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Ungaria

Spania

Suedia

Slovacia
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Olanda

Polonia

Norvegia
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Grecia
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Franta

Germania

Finlanda

Elvetia
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Danemarca
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Croatia
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Ungaria
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cablutvradioambiental

Irina Rădulescu

listaalb\grineagră
cablu
AVIA SISTEM SRL
BURTILA & CO ELECTRON M BIT SRL
ELECTRONIC ACCESORII SRL
ELECTROWERK SRL
ELKO ELECTRONIC SRL
GEBA SISTEM SRL
IDEOVET SERV SRL
INTER - IMPEX SRL
KABEX PRODCOM SRL
LEN - BETT SRL
MIN NORD TV SRL
MULTIELECTRONIC SRL
SALARIATUL SA
SATELCOMM SERVICE SRL
SON SRL
TRANSNIC SRL
TVS HOLDING SRL
VALENSTAF SRL
VALORIX PRODCOM SRL
ALFA - SERCOM SRL
AMBAVI TELECOM SRL
ASTRAL TELECOM SA
AV PROJECT SRL
AVIS SRL
BAMIR COM SRL
CABLE SYSTEMS SRL
CABLEVISION OF ROMANIA SA
CABLU SYSTEM SRL
CANAD SYSTEMS IMPEX SRL
CANAL 7 SRL
DESERVE SRL
EL NICO SRL
ELCO C.D.B. SRL
ELCOMSAT - SERV SRL
ENIASAN SRL
ENTEL SRL
GENERAL ME-EL SRL
GENIUS NETWORK SYSTEM SRL
I.M.S.A.T. SA
IMRA 2001 SRL
INTER - IMPEX SRL
INTEX PRIM SRL
INTEX PRIM UNIVERSAL SRL
KONASAT SRL
KT ELECTRONIC SRL
MAGUS SRL
MANSAT SRL
MG ‘99 SA
PACRIS SRL
PAN - ELECTRO SRL
ROTAX SRL
SATLINE CO SRL
SATLINE SRL
SERVICII POLYP SRL
SISTEM TELECOM SRL
TELE-CHIOAR SRL
TELEMACH SRL
TELEMONT SRL
TELESON SRL
THORSTEN SRL
UBI COM SRL
UPC ROMANIA SA
WEST LINE TV SRL

TELEA F & CRISLAUR SRL
15 PRUNYSAT SRL
A&A CABLEVISION SRL
ACTIV SYSTEM CABLE SRL
ACTIV TV SRL
ADISAM TELECOM SA
ADYTEL SRL
AGEXIM SRL
AGRO MICH SRL
AGRO-SAMUS 91 SRL
AIRKAB SERV SRL
ALBADA SISTEM SRL
ALECSAT SRL
ALEXA TELEVISION GRUP SRL
ALEXIS TV SRL
ALGAMI OK SRL
ALMADAN COM SRL
ALMAR CABLE SRL
ALPERA SRL
ALVANI CABLU TV SRL
AMA VIZION SRL
AMIH SERV SRL
ANALOG COMUNICATIONS SERVCONSULT SRL
ANDORIS MIT SRL
ANDY ASTRA PAPP SNC
ANTENNA HARGITA SRL
ARGIROM INTERNATIONAL SA
ARGUS CATV SRL
ART TV SRL
ARVO INTERNATIONAL SRL
AS COMPANY SRL
ASTRA TELE-SAT SRL
ASTRAL SYSTEM TV SRL
AUDIOVOX SRL
AURION SRL
AXEL SRL
B&B TEAM PLUS 2003 SRL
B&D NIROX SRL
BALEANU SERVCOM SRL
BELDEN-RO SRL
BETA SISTEM SRL
BIANDRA SRL
BOBO TECH SRL
BONUS IMPEX SRL
BONUS SA
BOTU SERVICE SRL
BRASAT SRL
BRIGITTE - IMPEX SRL
BRIXIMP SRL
BURTILA FAM SRL
C & E CO SRL
C.D.C. COMPANY SERVICES SRL
C.O.CO SRL
CARASANA SRL
CATALIN - COM SRL
CATUNUL SRL
CABEL TV SISTEM SRL
CABLE AMERICA SRL
CABLE SERVICE TV SRL
CABLE SYSTEMS SRL
CABLE VISION SRL
CABLENET SRL
CABLE-TELEKOM SRL
CABLEX SRL
CABLU TV NET SRL
CANAD SYSTEMS PLUS SRL
CANAD SYSTEMS PROIECT SRL
CAR SAT TV SRL
CARUSEL SRL
CATIVAGN SERV SRL
CCC BLUE TELECOM SA
CILERO IMPEX SRL
CLADAN SRL

Lista societăţilor comerciale care respectă prevederile
legale privind drepturile artiştilor interpreţi

CLAUDIA & PETRE SRL
COBIALMO SRL
COMANICIU CABLE SYSTEM SRL
COMAUGUSTA SRL
COMBSTAR SRL
COMRING SRL
COMTEL SERVICE SRL
COM-TEO SRL
CONINSALT SRL
CONNEXION SAT SRL
CORIADCOM SRL
COSSTAR SHIPPING SRL
COSTAS SRL
COSTELLO PROD COM IMPEX SRL
COZAL SRL
COZ-COZ SRL
CRAS COM SRL
CREASTA RAIBAN SRL
CRESCENDO MARKET SRL
CRIDAROS 2001 SRL
CROMO COMPANY LTD SRL
CROMTEL PROD-IMPEX SRL
CULI-SAT SRL
DACRIS SRL
DALMA TELCO SRL
DANIRAL COM S.R.L.
DANKO SRL
DANMARK COMPANY SRL
DAN-STAR SRL
DARISTA PROD COM SRL
DARMIR SRL
DATA VISION NETWORK SRL
DAVID SHOWTECHNIC SRL
DAWN SRL
DEBUT 3 SRL
DECODOR 2002 SRL
DEVESAT SRL
DEYVID COM SRL
DEYVID COM SRL
DHS SRL
DIABI CON SRL
DIANA ELECTRO SERVICE SRL
DIANA PROD SRL
DIATEL SRL
DIATRON SRL
DIGI SRL
DIGITAL CABLE TV SRL
DIGITAL CATV SRL
DIGITAL MEDIA SAT SRL
DIGITAL VISION SRL
DIGITROM SERV SRL
DIMATRIX IMPEX SRL
DIPLOMATIC ATLAS PRESA SRL
DIPLOMATIC JUNIOR SRL
DIPLOMATIC T.V. NETWORK SRL
DIPLOMATIC T.V. SISTEM SRL
DIPLOMATIC TVR PRES SRL
DOBROTEL COM SRL
DOROBANTU COM SRL
DOLY MAT SRL
DONA IMPEX SRL
DONIALSAT - COMP SRL
DORI-DA IMPEX SRL
DRAMETAL SRL
DUO COMPANY COMIMPEX SRL
DUO SAT SILVA SRL
DUOSAT TRADING SRL
EASTERN SPACE SYSTEMS SRL
ECONOMIC CONSULT SRL
ELCOMEX SRL
ELCOMSERV SRL
ELECDAN IMPEX SRL
ELEC-DAN SRL
ELECTRO - SAT SRL

Lista societăţilor care au probleme în a respecta
prevederile legale privind drepturile artiştilor interpreţi
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ELECTRO CARMEN SRL
ELECTRON FIX SRL
ELECTRON SRL
ELECTRONIC TORE SRL
ELECTRONIC-SERV SRL
ELECTROSIM SRL
ELTE-ROM SRL
EMA SERV SRL
EMVA CABLE TV SRL
ERIDAN SRL
ESCOMI PRODCOM SRL
ETV SRL
EURO CABLE SRL
EURO LORI ART SRL
EUROCABLU TGA SA
EURONET CABLES SRL
EUROSAT SRL
EUTEL-SAT GOLD SRL
EUTELSAT SRL
EUTEL-SAT TERRA SRL
EVCORP ELECTRONICS SRL
EX - COMPUTER SRL
EXPRES PROD COM SRL
EXPRESSO SRL
EXTRA MEDIA SRL
F.D.D.-PROD SRL
FAST SERVICE TELECOM SRL
FAVORIT SRL
FIABIL COM SRL
FIALLUX SRL
FORESTA PREST SRL
FOV ARTS COMPANY SRL
FOX COMPUTERS SRL
FRESH SRL
FUTURE CONSTRUCTION SRL
G.B.G. CABLU - LINE SRL
GABILUX COM SRL
GABMAR COM SRL
GAMA SAT SRL
GANEA COMUNICATII SRL
GEMA CONECT SRL
GEMY SOFT SRL
GENERAL TVK SRL
GEO-DAN INTERNATIONAL SRL
GIGA PROD SRL
GLIGA COMIMPEX SRL
GLOBAL CABLE NETWORK SA
GMB COMPUTERS SRL
GOLUMIN EXIM SRL
HALDOR SRL
HALLEY SRL
HARGITA - LINE SRL
HIDDEN TV SRL
HINGSAT SERVICE SRL
HUB SRL
IACOVIMY COMPANY SRL
INDEX MEDIA SRL
INFO CABLU MNI SRL
INFOCONDIL SRL
INFOMEDIA SRL
INOVATOR COMMUNICATIONS SYSTEMS SRL
INSTAL PROIECTEX SRL
INTELSAT SRL
INTER-COM SRL
INTERFLOTT T.C. COMPREST SRL
INTERNET ABC SRL
INTERSAT CABLU TV SRL
INTERTRADEX SRL
IOMIS PROD IMPEX SRL
IONELA IMPEX SRL
IRIS A.C.T.V. IMPEX SRL
IVASCU RODICA SRL
JUPITER SRL

Lista societăţilor comerciale care NU respectă prevederile
legale privind drepturile artiştilor interpreţi
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KABEL PRESS SRL
KABEL SAT SRL
KATV STAR SRL
KENALA - SAT SA
KEREN GRUP SRL
KEREN SRL
KETY PROD SRL
KRYPTON IMPEX SRL
KTV SRL
KUBERA IMPEX SRL
LAGUNA INTER-SERV SRL
LAGUNA SRL
LARUS IMPEX SRL
LEAND-ING SRL
LECON STAR SRL
LED COMMUNICATIONS SRL
LEO TV PRODCOM SRL
LEX CONECT SRL
LH TV SRL
LI SRL
LIDAS PROD SRL
LUTA SATCO SRL
LUANCHIM SRL
LUNIC SRL
LUPO TOURING SRL
LUXOR INTERNATIONAL SRL
MAGNAVOX COM SRL
MAJESTIC TRANS SRL
MARCOM PRODIMPEX SRL
MARCOS IMPEX SRL
MARILUC COM SRL
MARINA IMPEX SRL
MARNISAT SRL
MC ELECTRONIC SAT SRL
MDS SAT SRL
MEDA COM-PREST SRL
MEDIA POST SRL
MEDIA SAT OLTENIA SA
MEDIA SAT SERVICES SRL
MEDIA SAT SRL
MEDIA SUD SRL
MEDIA VISION SRL
MEDIA VISION SRL
MEDIADAB SRL
MEDIAVIEW SRL
MEDVEST COMEXIM SRL
MEGA IMPULS SRL
MEGA SAT SRL
MERIDIAN IMPEX SRL
METROSAT SRL
MIBA TELECOM 2002 SRL
MICROSAT SRL
MIDIA IMPEX SRL
MIN PROD SRL
MINOTI SRL
MIODAN IMPEX SRL
MIRA SAT SRL
MIRACOM SRL
MIREMAX MEDIA SRL
MIROBU SRL
MIS CONSULTING SRL
MIVIROM PROD COM SRL
MOVILSAT SRL
MULTI SERVICE ELECTRO SRL
MULTITECH COMPANY SRL
MYTY SAT PRODCOMIMPEX SRL
NATIONAL STIL CO SRL
NETSAT E&R SERV SRL
NEVA SAT SRL
NEW SYSTEM TELEVISION SRL
NG ELECTRONICS SRL
NICHITA SRL
NICSAT SRL
NIKI SAT TV SRL
NORBERT SRL
NORTEL SAT SRL
NOVA GRUP SRL
NOVA SAT SRL
OBSTEA PAULESTI SRL
OLCAB TELECOM SRL
OLMI SRL
OLTENIA NETWORK CABLE SRL
ONE & ONE SRL
ONIONA COMPROD SRL
OPIR SERV COM 2003 SRL
OPRAGIUST SRL
OPTICROM SRL
ORODENT SRL
OTASAU SRL
OVIALV SAT SRL

PAT~RLAGELE TV SRL
PAN COMUNICATIONS SRL
PAN V TUR SRL
PANSATELIT COMUNICATII SRL
PASSAT SRL
PEDANCO SRL
PEROMO - VIDISAT SRL
PIANO FORTE SRL
PLESUL COM SRL
PLUS SAT SRL
POINT SRL
PORTAL SERVICES TV CABLU MURES
SRL
PRECIZIA-SERVICE SRL
PREST ROMADAM SRL
PRESTARI SERVICII “CABLE TV” SRL
PRIMA GURA TEGHII SRL
PRIMAS SRL
PRIORITAR TV SRL
PRO SAT ‘97
PROCATEL SRL
PRODCOMSERV VESZI SRL
PRODUCTIE, PRESTARI SERVICII SI
COMERT TV SATELIT SRL
PROFINET SERV & CO SRL
PROMPT SERV 2002 SRL
PROSAT SERVICE SRL
PROTECH SRL
PSYCON SRL
RAC SRL NAVODARI FILIALA DRAJNA
RAC SRL NAVODARI FILIALA RODNA
RADEX TELECOM SRL
RADICS SAT SRL
RAFDEN SRL
RAMIVI TV SRL
RAV TV SRL
RECYLL IMPEX SRL
REDACOM SRL
RO INTEGRA SRL
ROAD TRANS SRL
RODIN SAT SRL
ROIMAGE COM SRL
ROMANIAN CABLE TV SRL
ROMSECO SRL
ROMSERVICE CATV SRL
ROUMANIAN ELECTRONIC SERVICE
SRL
RUBIM SRL
RUBIN AGATA SRL
RV SAT SRL
SANGEL PROD SRL
SAS SRL
SAT - SERVICE SRL
SAT SYSTEM SRL
SAT TV SRL
SATBA CA-TV SRL
SATELCOM SRL
SAVIOPREST SRL
SCRIROM TRANS SRL
SELA SRL
SEMITECH SRL
SEMNAL SAT TV SRL
SEMSAT SRL
SERVICII STEFAKO SRL
SIMBEX SRL
SIMION SRL
SIMON PRODEX SRL
SIO ELECTRONIC SRL
SMART MEDIA SRL
SOLPRESS SRL
SOMITAS GROUP SRL
SON TELECOM SRL CLUJ-NAPOCA FILIALA MORENI
SORADIN SRL
SPATIAL SRL
SPIN IMPEX SRL
STAIU DAMIR SNC
STAR CMC ELECTRONIC SRL
STAR GVN TV SRL
STAR TV SRL
STAR XXL SRL
STILUS SRL
STRONG TVT SRL
STUDIO FLORIN & FELIX SNC
STUDIO VULCANA SRL
STV SRL
SUPER DIGITAL SAT SRL
SUPERNOVA SRL
T C MARCSAT SRL
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T&C COMUNICATION SRL
T.V.S. SRL
TANGENT ELECTRO TRADE SRL
TAROVTAR COM SRL
TEBO SRL
TECHNOCOM SRL
TEHNIC PROFESIONAL GRUP SRL
TEHNO CONTACT SRL
TEHNO-BIT SRL
TEHNOCONSTRUCT SRL
TEHNOMEDICA SRL
TEL SAT 2 SRL
TELE CABLU SRL
TELE M SAT SRL
TELE PLUS N.M. SRL
TELE REGHIN S.R.L.
TELE WEST SRL
TELECAB LINE SRL
TELECABLE INTERNATIONAL IMPEX
SRL
TELECOM RUR SRL
TELECOMUNITAR SRL
TELEDATA SRL
TELENET PLUS SRL
TELENET SRL
TELESAT SRL
TELESERV GRUP SRL
TELESOR SRL
TELETRANS INTERNATIONAL SRL
TELEV SAT SRL
TELEVIC SRL
TELEVIVA SRL
TELEVIZIUNEA PRIN CABLU MORENI
TCM SRL
TELNET SRL
TELSAT SRL
TELSTAR SRL
TELYKS SRL
TERRA CONSTRUCT SRL
TERRA SAT SRL
TGA GROUP MANAGEMENT SRL
TGA OLT SRL
TGA SERVICE TELECOM SRL
TGM BROADCAST SRL
TIMSAT - CATV SA
TISA TVC SRL
TITA & COMPANY SRL
TLC SERV SRL
TOTALMEDIA SRL
TOUR IMEX SRL
TOUR IMEX TEL NET SRL
TRAIAN TV SAT 2003 SRL
TRANSILVANIA TELECOM SRL
TRANSNIC SRL
TREMOLINOS INST SRL
TRIO CONSTRUCT SRL
TUFISZOOCOMPROD SRL
TUNER SOFT SRL
TV - CABLU IQ - AP SRL
TV 2000 SRL
TV ADLER - TRADING SRL
TV ALFA OMEGA 98 SRL
TV DANIEL SRL
TV K-BLUE SRL
TV SAT 2002 SRL
TV SAT SRL
TV TEOMAR SRL
TV-ASTY SRL
UNIREA COMSEB SA
UNIVERS TELE SAT SRL
VANADA ELECTRONIC SRL
VANADIS SRL
VEST BUCOVINA CATV SRL
VETERINARA SERV SRL
VISION MASTER SRL
VISION XXI COMMUNICATIONS SRL
VIVAT PRIMEX SRL
VLADCON SRL
VON SCHONBERG SERV-PROD-COM SRL
VULTURUL CO-NE SRL
WALHALLA IMPEX SRL
WOODLAND SRL
ZANOTI COM SRL
ZEFFIX SEMNAL SRL

radio
ALAMO IMPEX SRL
ANALOG SA
BENIX SRL
DADA MUSIC
EUROMEDIA GRUP SRL
EUROPE DEVELOPMENT
GALAXY SRL
HIT MEDIA INVESTMENT
IMAGE GRUP SRL
MEDIA EVENIMENT
MEDIA SUD EUROPA SA
MERIDIAN MEDIA
MG 99 SA
POLIFINIC SRL
PRIMA BRODCASTING GROUP
PRIMA PRES
PRO IMAGINE SRL
RADIO DELTA RFI
RADIO GALATI
RADIO TRANSILVANIA LBM
RADIO UNU SATU MARE
RADIO XXI SRL
REGAL RM. VALCEA
ROMERICA INTERNATIONAL
SEMNAL MEDIA
SMART BUSINESS COM
SRR
STIREA
VOCEA EVANGHELIEI
AGAPIA PLUS SRL
AGI SERV SRL
ALFAZONE
ARTPRESS IMPACT SRL
AUDIO DELTA SRL
BEST SOUND ENERGY SRL
CANARIS SRL
CARGO SPED SRL
CLAS MEDIA SRL
COMIND GORJ SRL
COMPANIA DE RADIO PRO SA
CONFLUENTE DORNENE SRL
CVINTET TE-RA
DIGITAL 3 SA
DINAMIC AUDIO SERV
DOLLY DO SRL
DORNACOM SRL
ECO BUSSINES SRL
EXO RAD SERVCOM SRL
EXPRESIV
EX-TOUR SILVANIA SRL
FAN RADIO GALAXIA
FS PRODUCTION
GLOBAL VIDEO MEDIA
H&H MEDIA SRL
IMPACT FM SRL
INFO MEDIA
MEDIA GROUP PRODUCTION SRL
MEDIA MANAGER
MIHAI IUGA
NOVA PRESS SRL
PANSATELIT TELECOMUNICATII
PARTENER SA
RADIO ARDEALUL
RADIO CAMPUS SRL(BUZAU)
RADIO CNM SRL
RADIO RADAUTI SRL
RADIO SRL
RADIO TERRA SRL
RADIO TIMPA SRL
RADIO VIPP SRL
RTV CNB SRL
SOTI CABLE NEPTUN SRL
STIL FM
TEHNIC SRL
TELESON SRL
TROPHEN IMPEX SRL
VALEA CASELOR
VOX T SRL
WELTCOM SRL
WILLIS SRL

cablutvradioambiental
tv

cpav

AMEROM TELEVISION SRL
BURTILA ELCTRON M BIT SRL
DESTEPTAREA SA
ETNO MEDIA SRL
MASS MEDIA ROMANIA DE MAINE
NEW TREND MEDIA SRL
RADIO TELEVIZIUNEA ARAD
REAL TOP MEDIA TV
REGAL SRL
SCORPION IMPEX EVENIMENTUL
SIBIAN
SENSO TV
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

AGIP ROMANIA
AGROINDUSTRIALA S.A.
ALFA MEDIA INVESTMENT S.R.L.
AMELY S.R.L.
AMERICAN RESTAURANT SYSTEM
S.R.L.
ANA HOTELS SA
BAUM S.R.L.
BECKER BRAU SERV S.R.L.
Casa Doina SRL
CASINO ENTERTAINMENT CENTER
CASINO ENTERTAINMENT CENTER BV
CASINO ENTERTAINMENT CENTER
POINT ZERO
CASINO ENTERTAINMENT CENTER
PROSPER
Centrul European de Cultura
Centrul Ro. De Afaceri MAREA NEAGRA
COCOR TURISM S.A.
Downtown Bar SRL
DUMARS DMS S.R.L.
EFEX SRL
EMMA PATT SRL
EVELINA PREST S.R.L.
EVEREST FOODS
Federatia Romana de Fotbal
FLAMINGO COMPUTERS S.A.
FLANCO INTERNATIONAL SRL
FRANDI COM S.R.L.
GABRIEL TRANS-TOTAL S.R.L.
GEO TUREXIM S.R.L.
GEO TUREXIM S.R.L.
GEOCRIS 2010 IMPEX S.R.L.
GEROL SRL
GILI SRL
GLG MIORITA
GRANO PANE SRL
GYTRAL S.R.L.
HARD ROCK PIZZA SRL
HARD STIL COM SRL
HARVYN RO SRL
HEFAISTOS - Covasna
HIPROMA SA
Hisparoma Media SRL
HM LIMITED EXIM SRL
Horest Lido-Mar S.R.L.
Hotel CARPATI TURISM S.A.
HOTEL CENTRAL S.A.
HOTEL CONCORDIA SRL
Hotel Coroana de Aur S.A.
HOTEL MONEASA SA
HOTEL PAX S.A.
Hotel SANDA S.R.L.
HUBERTUS ELICHIM SRL
IDM KENNEDY GROUP CO SRL
INTERAGENT SRL
INTERKASA SRL
IOMAR TURIST S.R.L.
L&S CAFÉ COMPANY SRL
L.S. ELECTRONICS GAMES SRL
LA ROUTE SRL
LAPIS CAFE SRL
LAVY STAR
LCS CONF SA
LIBRARIA NOI SA
LINEA S.R.L.
LOMOACH CONSULTING SRL
Lotus Market S.A.
Magura SA
MANGALIA S.A.
MARMI TRANS SRL
MARRIS S.R.L.
McDonald s Romania s.r.l.
MEDA S.A.
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL
Minerva 92 SRL
MINIBLU SRL
MOL ROMANIA P. P. SRL
MOLL RO COMERT SRL

ABC PLUS MEDIA SRL
AFLUX PUBLIPROD SA
TV ANTENA 1 SA
ARD-SAT
CINEMAR SRL
CLAS MEDIA SRL
CODLEANU COTE D’AMOUR
CVINTET TE-RA
DATINA SRL
DACIA RTV
DIGITAL 3 SA
DIPLOMATIC TVR PREST
ETALON SRL
EURO TV SRL
EUROMEDIA TV SRL
EX-TOUR-SILVANIA SRL
FILRENI GLOBAL SRL
FORUM PRIVAT OLTENIA SRL
GLOBAL VIDEO MEDIA SRL
IKO ROMANIA SRL
MARITIME TRENING CENTER TELEVISION
MINIMAX SRL
MUSIC TELEVISION SYSTEM SRL
NOLL MEDIA
NOVA PRESS SRL
OCRAM TELEVIZIUNE SRL
OLTENIA NETWORK CABLE SRL
ONE MEDIA SRL
PRO TV SA
PRO TV SA
PRO TV SA
RADIO SPECIAL SA
RADIO TAMPA SRL
RADIOTELEVIZIUNEA ARAD SRL
RADIOTELEVIZIUNEA BRASOV SRL
RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA
SRL
REALITATEA MEDIA SRL
REDESTEPTAREA PRESS LUGOJ SRL
RTS SA
SOTI CABLE NEPTUN SRL
SPORT RADIO TV MEDIA SRL
SRTV
T.M.M. TRADING SRL
TELE M INVEST SA
TELE M SA
TELECROMA MEDIA SRL
TELESON SRL
TELESPORT INTERMEDIA SRL
TEMATIC CABLE SRL
TERRA SAT SRL
TV GALATI SRL
TVP MEDIA SRL
VRC SRL
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Moulin Rouge Serv SRL
NEW WAVE CA S.R.L.
Nicolas Company
ORANGE ROMANIA SA
PARC SA
PARC TURISM S.A.
PERLA MAJESTIC S.A.
PESCARUL DELTEI S.R.L.
PETROM S.A.
PORSCHE ROMANIA
PRAKTIKER ROMANIA S.R.L.
PRES-COM SRL
Prietenia Turism S.R.L.
PRIMA CLUB CO S.R.L.
PROGETTO 2000 ROMANIA SRL
Queen Investments SRL
RAAPPS BANEASA
RAAPPS Olanesti
RATB
SELGROS Cash & Carry SRL
Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL
STAR QUIZ SRL
TRANSILVANIA TOUR S.A.
Turism Felix SA
UNDERGROUND CLUB SRL
UNISERVICE GRAITARU SRL
UNISON C.O. S.R.L.
UNITA TURISM HOLDING SA
US FOOD NETWORK SA
WELCOME TO PARADISE SRL
ECKLARD MEDIA SRL
EFORIE S.A.
ELECTACUM SRL
ELECTRAS MP S.R.L
ELERDA INTERTOUR S.R.L
EMGI GRUP SRL
EMMA UND TIL COMP SRL
EMPIR TOUR SRL
ERBASU SA
EROMOB INT SRL
ESPERANTO COM SRL
EUROVOX INVEST S.R.L.
EXALON IMPEX S.R.L.
EXOTIC
FITNESS PREMIER S.R.L.
GELUX A.P. S.R.L.
GENERAL PYT S.R.L.
GEROL SRL
GINCANA PROD S.R.L.
GRUP COSMO CAFFE S.R.L.
GUMO SERV SRL
Halasz SRL
HEFAISTOS - Covasna
HELLAROM SRL
HELLO NIKITA JUNIOR S.R.L.
HIPERION IMPEX S.R.L.
Hisparoma Media SRL
Hyacinth S.R.L.
IMEX COSTICOM SRL
ITAL-PANINNI SRL
LA DERMER 22 S.A.
LA MONEDA S.R.L
LAPIS CAFE SRL
LARIO HOUSE CLUB SRL
LATINO RING S.R.L.
LICURICI SRL
LU & ANA SRL
LYVITAL IMPEX SRL
Majestic Tourism S.A.
MAR BEK IMPEX S.R.L.
MARA INVESTMENTS S.A.
MARAMI CONSTRUCT SRL
MARCO POLO SRL
MARINA & SANTIS SRL
MARRIS S.R.L.
MER DUM SRL
MILIV SRL
MITDOR COMIMPEX S.R.L.
MOL ROMANIA P. P. SRL

MUSIC ZONE MASTER S.R.L.
MUVIC COM S.R.L.
Nicolas Company
NO LIMIT S.R.L.
PANDA IMPEX S.R.L.
PAPP S.R.L.
PARADIS JUNIOR M.G. SRL
PARC SA
PARC SRL Salonta
PIETROASA S.A.
POIANA ALUNIS SRL
PRES-COM SRL
Primaria Com. Barcanesti
PROD AGRO 93 S.R.L.
UNIC S.R.L.
UNISON C.O. S.R.L.
Ursus SRL
WHITE CLUB SRL
ZAMFIDOR S.R.L.
ASTRACOM SRL
BISTRITA SA
C.N.T.A.R TAROM
C.S.N LIA MANOLIU
CENTRUL ROMAN DE AFACERI MAREA
NEAGRA
COMPLEX CARMEN
COMPLEXUL SPORTIV NAITONAL
CONTINENTAL ARAD
DAVILA COM SRL
ORIZONT TURISM
ROVA SRL
SILENA COM SRL
STAFF COLLECTION SRL
STEAUA DE MARE SA
TITI SISTEMS SRL
TOMAS SRL
TRANSTUR PRODCOM SRL
TYBY SRL

consultanta

avocat Liliana Savu

cum se face un contract
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.

DICŢIONAR DE TERMENI
CESIUNE = transmitere de către o persoană
altei persoane a unui drept de creanţă cu titlu oneros în
temeiul unui contract;
CREANŢĂ = dreptul creditorului (artistul interpret) de a
pretinde de la debitor să dea, să facă sau să nu facă
ceva;
A AUTORIZA = a împuternici pe cineva sau ceva cu o
autoritate. A da cuiva dreptul de a face, de a
spune etc. ceva.
Acum, pentru că avem deja un model de contact
precum şi definiţia celor 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
(aşa 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!

CONTRACT DE COLABORARE

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 interpretarea 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
			
						
Nr………..
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C.I./B.I.seria……

consultanta

hoteluri, restaurante, baruri, discoteci, transporturi

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:

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.

cupează

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

DECLARAŢIE
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 :
4 Nu am avut un control al poliţiei economico-financiare care să-mi solicite autorizaţia acordată de CREDIDAM
4 Societatea are în exploatare următoarele puncte de lucru în care se difuzează prestaţii artistice muzicale fixate pe fonograme sau
prestaţii artistice din domeniul audiovizual:
Nr.
Tip unitate
Crt.
1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Suprafaţă

Adresa

Data intrării în exploatare

4 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.
4 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.
4 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…………………
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L.S.
Semnătură utilizator

consultanta

Tarifele actualizate pentru domeniul ambiental
comunicarea publică a prestaţiilor artistice

PREZENTELE TARIFE SUNT VALABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.03.2006
Utilizatori

Audio

Audiovizual

Unităţi de alimentaţie

(restaurante, cafenele, braserii, baruri, fast food, cofetării şi asimilate, săli de jocuri şi cazinouri)*
În oraşe sau statiuni turistice		
a) cu suprafaţa până la 100 mp
200,000
100,000
b) cu suprafaţa cuprinsă între 100-200 mp
290,000
150,000
c) cu suprafaţa cuprinsă între 200-500 mp
400,000
200,000
d) cu suprafaţa peste 500 mp
560,000
250,000
În comune şi sate		
a) cu suprafaţa până la 50 mp
90,000
25,000
b) cu suprafaţa cuprinsă între 51-300mp
120,000
50,000
c) cu suprafaţa peste 301 mp
200,000
75,000
Discoteci
1, 5% din incasari brute
*) În calculul suprafeţelor vor fi luate în considerare spatiile comerciale utile, inclusiv ringurile de dans. Dacă acelaşi spaţiu este utilizat
pentru mai multe activităţi, remuneraţiile cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi se vor plăti pentru fiecare activitate în parte.

Unităţi comerciale sau de prestări servicii**)
În oraşe sau staţiuni turistice
a) cu suprafaţa până la 100 mp
90,000
b) cu suprafaţa cuprinsă între 100-200 mp
100,000
c) cu suprafaţa cuprinsă între 200-500 mp
290,000
d) cu suprafaţa peste 500 mp
400,000
e) supermarket cu suprafaţa cuprinsă între 500-1500mp 500,000
f) hipermarket cu suprafaţa de peste 1501 mp
750,000
În comune şi sate
a) cu suprafaţa până la 50 mp
90,000
b) cu suprafaţa peste 50 mp
140,000
c) supermarket cu suprafaţa cuprinsă între 500-1500mp 500,000
d) hipermarket cu suprafaţa de peste 1501 mp
750,000
Standuri mobile , vehicule publicitare 	200,000
care activează în spaţii publice

Şcoli de dans, şcoli de balet, centre de sănătate
200,000
şi gimnastică aerobică
Săli de sport, patinoare şi piscine
90,000
de antrenament sportiv
Parcuri de distracţie	290,000
Orăşele ale copiilor, serbări, alte activităţi 	200, 000
dedicate copiilor
****)Baza de calcul a remuneraţiei o reprezintă după caz:
a) încasările brute obţinute din vânzarea de bilete, programe, materiale promoţionale, consumaţii, etc, la locul reprezentaţiei
b) bugetul de cheltuieli ale altor manifestări decât cele prevăzute la lit.a
c) bugetul de cheltuieli pentru campaniile publicitare, promoţionale sau electorale.
În cazul spectacolelor fără vânzare de bilete la intrare, cuntumul remuneraţiilor se stabileşte prin aplicarea procentelor indicate
asupra a 60% din bugetul de cheltuieli al spectacolului

TURISM*****)		
Hoteluri până la categoria trei stele, situate în staţiuni turistice		
a) cu capacitate de cazare mică 90,000
100,000
b) cu capacitate de cazare medie (31-100 camere)
200,000
200,000
c) cu capacitate de cazare mare
290,000
300,000
Hoteluri până la categoria trei stele, situate în oraşe		
a) cu capacitate de cazare mică
120,000
200,000
b) cu capacitate de cazare medie (31-100 camere)
200,000
300,000
c) cu capacitate de cazare mare
400,000
400,000
Hoteluri de categoriile patru şi cinci stele	800,000	800,000
Moteluri, cabane, campinguri şi sate de vacanţă	90,000
100,000
Unităţi de cazare agroturistice,	90,000
100,000
popasuri turistice, pensiuni
*****)Remuneraţiile prevăzute pentru unităţile de cazare se percep numai în cazul existenţei echipamentelor radio-tv în camera

TRANSPORTURI******)

Remuneraţii/mijloc de transport		

**) În calculul suprafeţelor vor fi luate în considerare spaţiile comerciale utile

Târguri şi expoziţii ***)

Remuneraţii/zi
Târguri, iarmaroace, talciocuri în aer liber
150,000
Târguri sau expoziţii de prezentare a produselor
agroalimentare, industriale sau a bunurilor
de larg consum
a) în spaţii cu suprafaţa de până la 500mp
250,000
b) în spaţii cu suprafaţa de peste 500mp
350,000
Expoziţii de ştiinţă, carte şi alte asemenea
a) în spaţii de până la 200mp
20,000
b) în spaţii de peste 200mp
50,000
Petreceri organizate în cadrul unor colocvii,
simpozioane, congrese, vernisaj, lansări de carte sau
de disc şi alte reuniuni	350,000

***) Remuneraţiile aplicabile pentru târguri si expoziţii organizate în afara oraşului sau în comune şi sate vor fi reduse cu 40% faţă de
cele indicate in tabel

Spectacole****
Parade stradale cu caracter festiv
0.5%
Parade stradale cu caracter publicitar sau electoral 1.5%
Muzică transmisă prin difuzoare, parade sau fanfare
care deschid sau însoţesc manifestări sportive
0.1%
Spectacole de stradă istorice de sunet
0.5%
şi lumină, artificii, etc
Concursuri sportive în spaţii publice
0.1%
(karting, auto-moto, ciclism, alergări)
Circ sau alte asemenea, precum delfinarii, manejuri	3.5%
Spectacole pe gheaţă	3.5%
Manifestări sportive pe fond muzical 	2.5%
(gimnastică, patinaj artistic, balet, dans sportiv etc)
Parade de modă, concursuri de frumuseţe	2.5%

***) Remuneraţiile aplicabile pentru târguri şi expoziţii organizate în afara oraşului sau în comune şi sate vor fi reduse cu 40% faţă de
cele indicate în tabel

Sport şi agrement		

Transporturi rutiere de pasageri:		
a) autobuze, troleibuze, tramvaie
40,000
b) microbuze şi taxiuri
90,000
c) autocare de transport 		
intern
200,000
extern
400,000
combinat
290,000
d) vehicule de agrement, atelaje, remorci, platforme
90,000
Transporturi feroviare
a) trenuri de pasageri în trafic intern
290,000
b) trenuri de pasageri în trafic internaţional
400,000
c) vagoane restaurant în trafic intern
290,000
d) vagoane restaurant în trafic internaţional
400,000
Transport aerian
a) zboruri interne
290,000
b) zboruri continentale
560,000
c) zboruri transcontinentale
1,110,000
Transporturi pe apa
a) ambarcaţiuni de agrement pe lacuri
90,000
b) ambarcaţiuni fluviale de agrement
290,000
Transport pe cablu
a) telecabine
90,000
b) lifturi
20,000
c) spaţii de asteptare
60,000
Aeroporturi Remuneraţii/lună
a) interne
290,000
b) internaţionale
400,000
Gări şi staţii de metrou Remuneraţie/lună
a) în Bucureşti şi municipii reşedinţă de judeţ
200,000
b) în alte oraşe
140,000
c) săli de aşteptare clasa I
120,000
Autogări	90,000
Parcări
Până la 500mp
150,000
Peste 500mp
250,000
Cinematografe în aer liber	500,000
Centrale telefonice, apelul în aşteptare
0
/centrala vândută

******)La transportul aerian sumele forfetate sunt aplicabile pentru fiecare cursă , dar numai în cazul aeronavelor dotate cu
echipamente 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 si pe apă sumele sunt datorate numai pentru mijloacele de transport dotate
cu echipamente specifice (difuzoare, amplificare, ascultare, după caz).

Stadioane:		
a) sub 10.000 de locuri
470,000
b) peste 10.000 de locuri
0,02/scaun
Piscine, plaje, stranduri, pârtii de schi	90,000
Patinoare deschise publicului
200,000
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puncte de vedere
PROTECTIA DREPTURILOR
ARTISTILOR INTERPRETI
SI EXECUTANTI
PRIN MIJLOACE DE DREPT PENAL

Drepturile de proprietate intelectuală reprezintă un domeniu asupra căruia Comisia Europeană a atras atenţia în mod deosebit
atât în scrisoarea de avertizare, cât şi în ultimul Raport de monitorizare a României în vederea aderării la Uniunea Europeană,
publicat la 25 octombrie 2005, fiind unul dintre domeniile de maximă preocupare identificate de Comisia Europeană.
Drd. Marius Pantea
Drepturile conexe dreptului de autor, recunoscute artiştilor interpreţi sau executanţi,
şi-au făcut apariţia în legislaţia română
prin prevederile Legii nr.8 din 1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe. Ulterior, actul normativ menţionat, a suferit
modificări succesive, respectiv în anul
2004 prin Legea nr.285 şi în anul 2005
prin prevederile O.U.G. 123, care în acest
moment se află pe agenda de lucru a Parlamentului României.
Actele normative sus-menţionate, împreună cu recomandările U.E. în domeniu,
asigurã artiştilor interpreţi sau executanţi
protecţia penalã a drepturilor consacrate.
Potrivit prevederilor art. 140 din Legea
nr.8/1996 modificatã şi completatã, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amenda
de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON)
următoarele fapte comise fără autorizarea
sau consimţământul titularului drepturilor
conexe:
l r eproducerea operelor sau a produselor
purtătoare de drepturi conexe
ld
 istribuirea, închirierea sau importul pe
piaţa internă a operelor ori a produselor purtătoare de drepturi conexe, altele
decât mărfurile pirat
l c omunicarea publică a operelor sau
a produselor purtătoare de drepturi conexe
l r adiodifuzarea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe

l r etransmiterea prin cablu a operelor sau
a produselor purtătoare de drepturi conexe
l r ealizarea de opere derivate
l fi xarea în scop comercial a interpretărilor sau a execuţiilor artistice ori a
programelor de radiodifuziune sau de
televiziune.
Produsele purtãtoare de drepturi conexe
sunt interpretările sau execuţiile artistice
fixate, fonogramele, videogramele şi propriile emisiuni ori servicii de programe ale
organismelor de radiodifuziune şi de televiziune.
Pentru săvârşirea oricãreia din infracţiunile mai sus prezentate, acţiunea penalã se
punea în miscare la plângerea prealabilã
a titularilor drepturilor conexe cãrora le
sunt aduse atingere prin încãlcãrile menţionate.
Practica a dovedit cã procedura plângerii
prealabile a fost greoaie datoritã aspectelor procedurale ce trebuiau îndeplinite:
participarea directã a persoanei cãreia
i-a fost încãlcat dreptul sau reprezentarea prin procurã specialã a titularului
de drepturi conexe încãlcate, la actele
premergãtoare şi în timpul cercetãrii penale, dar şi în faţa instanţei de judecatã.
De asemenea în cazul în care ofiţerii de
poliţie specializaţi în protecţia proprietãţii
intelectuale, se sesizau din oficiu cu privire la încãlcarea drepturilor artiştilor interpreţi şi executanţi, trebuiau sã ia legatu42

ra cu Organismul de Gestiune Colectivã
(CREDIDAM), caruia îi solicitau identificarea titularului de drept. Dupã identificare,
titularul de drept trebuia sã depună la poliţie o plângere prealabilã şi sã participe
la actele procedurale (declaraţii, probe,
expertize), precum şi în instanţã pânã la
pronunţarea unei hotãrâri definitive. În cazul în care, plângerea penalã prealabilã
nu era depusã de titularul de drept, sau
nu exista un mandat special pentru depunerea acesteia, sau cã de-a lungul actelor
premergãtoare începerii urmãririi penale
ori în timpul urmãririi penale, era retrasã
plângerea (pe motiv cã actele dureazã
prea mult, cã nu sunt şanse de a câştiga
dreptatea în instanţã, cã au primit sume
de bani, cã pãrţile s-au împãcat), organele
de cercetare penalã sau instanţa dispunea
neînceperea urmãririi penale, scoaterea
de sub învinuire sau încetarea urmãririi
penale pe motiv cã lipseşte plângerea
penalã prealabilã, cã pãrţile s-au împãcat,
cã fapta nu prezintã pericol social, toate
acestea fiind aspecte care reprezintã cauze ce înlãturã caracterul penal al faptei.
O modificare importantã, în ceea ce priveşte
protecţia penalã a dreptului de autor şi a
drepturilor conexe, a fost făcutã de OUG
nr.190/2005, pentru realizarea unor măsuri
necesareînprocesuldeintegrareeuropeană,
careabrogãarticolul144dinLegeanr.8/1996,
articol care prevedea existenţa plângerii
penale prealabile în cazul infracţiunilor care
aduc atingere, printre altele, titularilor de
drepturi conexe. În acest moment ofiţerii de
poliţie specializaţi în protecţia drepturilor
de proprietate intelectualã, se pot sesiza
din oficiu cu privire la încãlcarea drepturilor
conexe ale artiştilor interpreţi sau executanţi,
pot desfăşura cu succes, sub îndrumarea
procurorului, activitãţile de prevenire şi
combatere a infracţiunilor din domeniu.
Cooperarea dintre poliţie, parchet, ORDA şi
CREDIDAM va conduce în perioada imediat
urmãtoare la rezultate spectaculoase, în
domeniul protecţiei drepturilor artiştilor
interpreţi sau executanţi, rezultate care
se vor materializa prin aplicarea unitară
a legislaţiei în domeniu, conştientizarea
faptului cã agenţii economici care folosesc
produse purtătoare de drepturi conexe,
trebuie să solicite şi să obţină licenţe pentru
exploatarea fonogramelor şi a videogramelor
şi trebuie să plătească redevenţele prevăzute
înactelenormativecarereglementeazăacest
domeniu important, impozitate în raport de
dispoziţiile Codului Fiscal.

Am primit
la redactie
,
Pentru revista Info Credidam
Gheorghe Jitaru-Iaşi
Interpret de folclor
(…) Profit de ocazie şi transmit din inimă
echipei Credidam urări de sănătate şi alese mulţumiri de grija şi efortul pe care îl
depuneţi pentru apărarea drepturilor artiştilor interpreţi, pentru o viaţă mai bună şi
o asigurare că ceea ce facem nu este în
zadar.
Felicit întreaga conducere CREDIDAM şi
în special pe domnul Romeo Ciocârlan,
ce ne reprezintă Moldova, şi pe dumneavoastră, stimate preşedinte Ştefan Gheorghiu.
La anul şi la mulţi ani, din inimă pentru
inimi !

Stimate domnule preşedinte Credidam,
Ştefan Gheorghiu
Încă de la început ţin să vă urez dumneavoastră şi întregului colectiv Credidam,
multă sănătate şi împliniri profesionale, şi
cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a “Anului
Nou” şi de Sfântul Ştefan.
Domnule preşedinte, v-aş ruga, dacă este
posibil şi nu deranjez prea mult, să-mi trimiteţi şi mie tot repertoriul meu de cântece pe care îl am înscris la Credidam, să
ştiu şi eu, poate am cântece din repertoriul meu pe care am omis să le înscriu la
Credidam.
În continuare vă trimit pentru a fi înscrise
la Credidam două titluri de cântec pe care
le-am înregistrat pe 7 noiembrie 2005 la
Chişinău cu orchestra Folclor din Chişinău:
1. “Eu mă rog Doamne la tine”
2. “Cu drag azi ne-am întâlnit”.
Vă mulţumesc.

Confortul spiritual este propice “Meşterului Manole.” Neavând internet, nu pot crea
variante contemporane. La nivelul dialogului, prin toate mijloacele legale, răspunsul
nu mai ajunge la domiciliul meu din Piaţa
Sudului, adică Piaţa Sudanului. Găsesc
de lucru doar ca femeie de servici. Am căutat la Biblioteca Pedagogică, la Biblioteca Academiei, la SRR, însă nu la www.
srr.ro ci pe la poarta SRR-ului. Neavând
internet în Africa mea nu-mi rămâne decât
să adun nisipul din Sudan.
Pentru lucrările minţii, aştept răsplata post
mortem. Cu ocazia Anului Nou, pe stil
vechi, vă zic un fragment din balada “De
Vrei” (în metru antic):
“Şi dacă vrei să treci ne-nvins
Când toţi vor să te-nvingă,
De vrei să fii un far nestins
Şi nimeni să te stingă,
Din orice licăr de lumini
Aprinde noi lumine
Şi-n focul luptelor din timp
Învinge-te pe tine.”
Vă urez numai de bine şi “La mulţi ani!”
din Sudan,
11-I-2006
Teodorescu Gherghina
4606667 (nu mai am telefon mobil)

Sfintele Sărbători de Iarnă să vă aducă în
familia dumneavoastră fericire, noroc şi
multă sănătate. Fie ca bunătatea şi lumina
dragostei să-şi afle răsplata în rodul a tot
ce semănaţi cu străduinţă şi generozitate.
La Mulţi Ani!
Deva dec. 2005
D. Hanea
Coregraf

Interpretul de folclor Gheorghe Jitaru
din Iaşi.
Vă mulţumesc pentru cadoul pe care mi
l-aţi făcut cu prilejul Anului Nou. Vă amintesc că sunt şomeră, protejată de primăria
locală, care s-a îndurat să-mi dea 88 ron
lunar.

HILTON
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Ajutaţi-i pe cei căutaţi! Comunicaţi-ne cât mai urgent adresa sau telefonul lor actual.
PLICURI ÎNTOARSE LA SEDIUL
CREDIDAM CU MENŢIUNEA
ADRESĂ INCORECTĂ
Dacă daţi de ei, spuneţi-le să ne
comunice adresa lor corectă.
Vă mulţumim.
1.Apann Andrada
2.Arsene Adriana
3.Anănoaie Carmen
4.Anghel Laurenţiu
5.Burcă Ştefan
6.Boureanu Elena
7.Bulgaru Cristian
8.Baran Mariana
9.Bârzu Catalina
10.Boboc Alida
11.Bîzgu Elena Ancuţa
12.Bîzgu Aurel
13.Bazarcea Remus
14.Borsan Mugurel
15.Csergo Dominic
16.Creţeanu Cătălin
17.Ciocan Aurel
18.Curta Vasile
19.Cârstea Elena
20.Cucu Nicolae Romulus
21.Dumitrescu Dragoş
22.Duminica Adrian
23.Diaconescu Cristian
24.Dragomir Adriana
25.Dragomir Constantin
26.Dumănescu Maria
27.Enache Sabina
28.Faghiura Gheorghe
29.Filip Maria
30.Grigorescu Ana Maria
31.Gagiu Dan
32.Gănescu Marian
33.Grama Marilena
34.Huiban Liviu
35.Holban Laura
36.Ion Petru
37.Iacob Gabriel
38.Iancu Viorel Cătălin
39.Iancu Daniel Ion
40.Iuga Dumitru
41.Iancu Alexandru
42.Jidveanu Nicoleta
43.Jidveanu Ştefania
44.Juncă Ciprian

45.Lupu Adriana
46.Lupaşcu Ana Maria
47.Manyoki Kantor Melinda
48.Manyoki Kantor Laszlo
49.Morariu Maria
50.Marişoiu Ileana
51.Manea Lidia
52.Mocanu Dragoş
53.Marin Georgeta
54.Muresan Razvan
55.Mureşan Mihai
56.Mertic Cezar
57.Mitrea Florin
58.Muste Virgil
59.Năstasa Valentin
60.Nut Marian
61.Nicolae Anita Luiza
62.Năstase Mihai
63.Nadolu Alezandra
64.Neamţu Aurel
65.Naca Gheorghe
66.Nicola Gina
67.Olaru Eugen
68.Ouatu Florian
69.Ouatu Dana
70.Oancea Sorin
71.Oancea Isabela
72.Olarasu Dinu
73.Oncescu Sergiu
74.Pardanschi Cristina
75.Popescu Simona Florica
76.Petrea Nicolae
77.Popp Traian Mircea
78.Popescu Claudia Simona
79.Poalelungi Relu
80.Pop Radu Liviu
81.Pop Alina Stanca
82.Pădurean Raul
83.Popa Ovidiu
84.Potoroacă Ioan
85.Pisica Mariana
86.Radu Gheorghe
87.Rusu Ovidiu Adrian
88.Rusu Corina
89.Răileanu Cornel
90.Rotaru Cătălin Bogdan
91.Stoica Florian Claudiu
92.Stanciu Delia
93.Suciu Adriana
94.Şandor Alexandru
95.Secăreanu Nicolae
96.Săvuica Mihnea
97.Sfrangeu Vasile

98.Stephanovici Victor Dan
99.Stanca Sorana
101.Tupa Simona
102.Toth Csaba
103.Tomi Alina
104.Tomi Cristin
105.Trosnoi Robert
106.Ţigănuş Nicolae
107.Tiberian Mircea
108.Titieni Adrian
109.Titieni Adriana
110.Vasilescu Mircea
111.Velle Marina
112.Vlad Ion
113.Ursul Cecilia

LISTA PERSOANELOR DECEDATE
LA CARE NU CUNOAŞTEM
MOŞTENITORII:
114.George Constantin
115.Gheorghiţa Perjoiu
116. Popescu Valeriu

LISTA PERSOANELOR PLECATE
DEFINITIV DIN ŢARĂ:
AJUTAŢI-NE SĂ-I CONTACTĂM.
Îşi pot primi drepturile în ţara
respectivă prin intermediul
organismului de gestiune
colectivă din ţara respectivă,
cu care CREDIDAM are
acord bilateral de reprezentare reciprocă:
117.Bosca Petran Horaţiu
118.Bivol Nicolai
119.Canteşanu Felix
120.Cucu Maria Luiza
113.Leoveanu Cristina
114.Lucas Carmen
115.Nyakas Istvan
116.Vernescu Magda
117.Voindrouh Nadine

URMĂTOARELE PERSOANE AU
AVUT PLICURI CU ADRESE
CORECTE, RETURNATE LA
SEDIUL CREDIDAM :
Stimaţi colegi, spuneţi-ne ce
s-a întâmplat?
118.Barteş Ovidiu
119.Bejan Alla
120.Butuc Gabriela
121.Bulancea Matei
122.Cotîrlă Claudiu
123.Cisar Marius
124.Cotarcea Petre
125.Colceag Gheorghe
126.Colceag Ruxandra
127.Constantin Mihai
128.Constantin Ioan
129.Dorobăţ Petrică
130.Diaconu Maria
131.Feraru Doru
132.Gheorghiu Constantin
133.Gheorghiu Petre
134.Horaţiu Bob
135.Horaţiu Mihai
136.Horaţiu Paula
137.Istudor Nicolae
138.Maier Gabriela
139.Maier Gavril
140.Maier Dan
141.Maier Rodica
142.Marele Ciprian
143.Morariu Mădălina
144.Mureşan Ciprian
145.Marchiş Sebastian
146.Niţă Bogdan
147.Neguriţă Floarea
148.Penca Laurenţiu
149.Paiu Vasile
150.Pintea Adrian
151.Popescu Polina
152.Siriţanu Neculai
153.Şchiopu Alexandru
153.Ştefan Iulian
154.Vadim Bivol

Următorii artişti interpreţi au fost identificaţi de CREDIDAM în play listele primite de la utilizatori. Îi invităm pe această cale să vină la
sediul CREDIDAM pentru a stabili de comun acord modalitatea prin care să intre în posesia drepturilor lor de proprietate intelectuală
1. A.S.I.A.
2. ADINA, PAUL ILIESCU
3. ADRIANA HUTANU
4. ALEXANDRU GROZA
5. ANNA LESKO
6. AUREL TAMAS
7. AURELIAN OCTAV POPA
8. CALUSARUL DIN ORLAT
9. CARMEN SERBAN
10. CASSA LOCO
11. CATALIN CRISAN
12. CELELALTE CUVINTE
13. CORINA CHIRIAC
14. CRISTIAN MANDEAL
15. DAN GRIGORE
16. DANIELA GYORFI
17. DINEL TOLLEA
18. DORINA OPREA
19. DUMITRU IEDERAN
20. ELENA MANDRESCU
21. EMIL GAVRIS
22. EUGENIA VACARESCU
23. FELICIA FILIP

24. FELICIAN FARCASU
25. FILOFTEIA LACATUSU
26. FLORENTINA SI PETRE
GIURGI
27. FLORIAN ECONOMU
28. FLORICA DUMA
29. FLORIN CALINESCU
30. FUEGO
31. GABRIEL BASSARABESCU
32. GICA PETRESCU
33. GIL DOBRICA
34. ILEANA CIUCULETE
35. ILEANA DANASEL
36. ILIE MARTUICA
37. ILIE MEDREA
38. ILIE MICOLOV
39. ILINCA DUMITRESCU
40. IOAN COBALA
41. IOAN GYURI PASCU
42. ION ALBESTEANU
43. ION LACEANU
44. IONELA PRODAN
45. LAURENTIU CAZAN
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46. LIVIA HARPA
47. LUMINITA JUCU PASCU
48. MARCEL BUDALA
49. MARCEL PAVEL
50. MARGARETA PASLARU
51. MARIA MURGOCI
52. MARIN CAZACU
53. MARIN GHIOCEL
54. MARIN RIBITEANU SI
BRICIU
55. MARINA VOICA
56. MIHAELA OANCEA
57. MIHAELA PETROVICI
58. MIHAELA URSULEASA
59. MIHAI ZEGREAN
60. MINA PASLARU
61. MINODORA
62. MIOARA PITULICE
63. MIRCEA FLORIAN
64. NICOLAE GUTA
65. NICOLAE LICARET
66. NICU PALERU
67. NICUSOR PREDESCU

68. OVIDIU LITEANU
69. O-ZONE
70. PAULA LINCAN
71. QUO VADIS
72. RADU VOINESCU
73. SAVETA BOGDAN
74. SILVESTRU LUNGOCI
75. SIRMA GRANZULEA
76. STEFAN HRUSCA
77. TARAF DIN CLEJANI
78. TATIANA TINTA
79. TINU VERESEZAN
80. TUDOR GHEORGHE
81. VALERICA IANOSI MARIAN
82. VASILE ZIDARU
83. VICTOR PREDESCU
84. VIOREL LEANCA
85. VITAMINA C
86. VOICU ENACHESCU
87. ZDOB SI ZDUB

