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Raportul Directorului General 

Ce este un DESANT? 

Interviuri cu:  Marcel Iureş   |   Aimee Iacobescu   |   Benone Sinulescu

Ars longa, vita brevis 

DIN CUPRINS:
Adunarea Generală



Ordinea de zi
1. Acreditare
a) Reprezentanţi
b) Membri Individuali
2. Stabilirea Cvorumului
3. Deschiderea lucrărilor
4. Alegerea:
a) Secretariatului Adunării Generale
b) Chestorilor Adunării Generale 
5. Raportul Consiliului Director
6. Raportul Directorului General
7. Raportul financiar contabil/ Darea de seama anuală ORDA (pentru 
depunere la ORDA)
8. Raportul Comisiei de Cenzori
9. Raportul Comisiei permanente speciale privind accesul la informaţie

PAUZĂ
 
10. Discutarea şi supunerea la vot a Hotărârilor Adunării Generale
11. Alegerea membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul 
la informaţie
12. Diverse
13. Stabilirea datei următoarei Adunări Generale
14. Închiderea lucrărilor Adunării Generale

Conform art. 11 punctul I alin. 8 din Statutul CREDIDAM, deoarece 
cvorumul nu a fost întrunit, Adunarea Generală a fost reprogamată 
pentru a doua zi la aceeaşi oră si în acelaşi loc, hotărârile fiind valabil 
luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, oricare ar 
fi numărul lor. 
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CENTRUL ROMÂN PENTRU ADMINISTRAREA 

DREPTURILOR ARTIŞTILOR INTERPREŢI

CREDIDAM 

A convocat Adunarea Generală anuală  

luni 21.04.2008, ora 10, 
la Sala Mare a Teatrului C.I.NOTTARA din Bucureşti, B-dul Magheru nr.20, Sect. 1
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CREŞTEREA NUMĂRULUI DE MEMBRI

La sfârşitul anului 2007 erau înscrişi în CREDIDAM 6978 artişti interpreţi, din toate genurile artei 
interpretative, după cum urmează:

• Muzică clasică: 2796, în creştere cu 5% faţă de anul 2006;

• Actori:   1337, în creştere cu 5% faţă de anul 2006;

• Muzică uşoară:  1179, în creştere cu 9% faţă de anul 2006;

• Muzică populară: 988, în creştere cu 21% faţă de anul 2006;

• Balerini:   536, în creştere cu 14% faţă de anul 2006; 

• Dirijori:   105, în creştere cu 13% faţă de anul 2006;

• Regizori de teatru: 37, în creştere cu 3% faţă de anul 2006;

La data de 13.03.2008, numărul membrilor CREDIDAM a ajuns la 7.067, domnul MALDEA ION MARIUS, 
actor cascador, fiind membrul CREDIDAM cu numărul 7.000. Creşterea constantă a membrilor 
CREDIDAM demonstrează consolidarea imaginii CREDIDAM în rândul titularilor de drepturi şi 
conştientizarea unui număr tot mai mare de artişti cu privire la importanţa drepturilor de proprietate 
intelectuală. 
Pentru a asigura o mai bună diseminare a informaţiei, în cursul anului 2008 vom continua deplasările 
în teritoriu. Vom fi prezenţi în cadrul comunităţilor locale de artişti pentru a realiza o legătură mai 
strânsă cu membrii noştri şi o informare privind activitatea CREDIDAM, printr-un dialog cât mai 
transparent. O prioritate a anului 2008 va fi seminarizarea la sediul CREDIDAM a reprezentanţilor 
grupurilor de artişti în vederea îmbunătăţirii comunicării cu titularii de drepturi din teritoriu, pentru 
creşterea nivelului de cunoştinţe a acestora în domeniul proprietăţii intelectuale. Cuantumul 
remuneraţiilor primite de artişti este direct proporţională cu actualizarea informaţiilor pe care aceştia 
le înregisrează la CREDIDAM şi de felul în care îşi protejează aceste drepturi în relaţiile contractuale 
semnate cu terţi. 

ACTIVITATEA DE COLECTARE
Suma colectată de CREDIDAM în anul 2007, sumă ce include şi cota de administraţie, a fost de 
18.643.434,77 lei (5.164.386,36 EURO, calculat la cursul mediu de schimb de 1Euro=3,61 lei), ceea ce 
reprezintă o creştere de 27,35% la suma în lei şi euro, comparativ cu anul 2006. 

Pe surse, situaţia se prezintă astfel:

pentru perioada 01.01.2007 – 31.12.2007
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Raportul de activitate al Directorului General CREDIDAM

Creşterea constantă a numărului 
membrilor CREDIDAM 
demonstrează consolidarea 
imaginii CREDIDAM în rândul 
titularilor de drepturi şi 
conştientizarea unui număr tot 
mai mare de artişti cu privire 
la importanţa drepturilor de 
proprietate intelectuală.

Acţiunile în justiţie au avut 
o contribuţie importantă la 
depăşirea obiectivului propus, 
de a colecta 16.000.000 lei. În 
anul 2007 au fost promovate 118 
procese din care 92 dosare civile 
şi 26 dosare penale, la care s-au 
adăugat 810 sesizări către Poliţie 
şi 293 notificări.

2006 2007 %

RADIO 1.518.952 1.064.738 70,00

TV 6.408.124 12.090.163,53 188,67

CINEMA 817 19.943 2.441,00

CABLU 5.357.098 3.129.967,24 58,43

COPIE PRIV. 677.213 869.155 128,34

AMBIENTAL 677.380 1.469.468 216,93

TOTAL 14.639.584 18.643.434,77 127,35

188,67
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„Radio”. Scăderea încasărilor se datorează stopării plăţilor SRR către CREDIDAM, ca urmare a Deciziei 
nr 23A/05.02.2007 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea 
intelectuală. La ora actuală, CREDIDAM este în discuţii cu reprezentanţii autorizaţi ai SRR pentru 
reglementarea plăţilor restante pentru anii 2006 (parţial), 2007 şi primul trimestru al anului 2008.
„Televiziuni”. Creşterea încasărilor este generată de recuperarea datoriilor pentru anii anteriori de la: 
Pro TV, Prima TV, Antena1, Antena 2, Antena 3, Antena 4, ABC plus Media, TV Galaţi.
„Cablu”. Scăderea încasărilor se datorează întârzierii plăţilor sau chiar refuzul plăţii către colectorul 
unic UCMR-ADA de către societăţile de retransmitere prin cablu. În anul 2007 CREDIDAM a încasat 
de la cablişti sume datorate din anii anteriori, în valoare de 1.350.083 lei, ca urmare a finalizării 
acţiunilor în instanţă, ceea ce a compensat parţial scăderea tarifului de la 1,65% la 0,25% (efectul 
Legii nr.285/2004).
„Copie privată”. Creşterea încasărilor este generată de recuperarea datoriilor pentru anii anteriori de 
la societăți comerciale chemate în judecată de CREDIDAM, la data la care aveam calitatea de colector 
unic. Din iunie 2005, CREDIDAM nu mai este colector unic.
„Cinema”. Creşterea încasărilor este generată de colectarea remunerațiilor de la noi cinematografe.
„Ambiental”. Creşterea încasărilor este generată de colectarea remunerațiilor de la un număr mare de 
societăți comerciale, ca urmare a creșterii numărului de inspectori teritoriali, organizării acțiunilor tip 
„Desant” și bunei colaborări avute cu Poliția.

Acţiunile în justiţie au avut o contribuţie importantă la depăşirea obiectivului propus, de a colecta 
16.000.000 lei. În anul 2007 au fost promovate 118 procese din care 92 dosare civile şi 26 dosare 
penale, la care s-au adăugat 810 sesizări către Poliţie şi 293 notificări.

ACTIVITATEA DE REPARTIZARE
Totalul sumelor virate în anul 2007 a fost de 10.017.180 lei (2.774.842,10 euro), din care:
a) sumele virate artiştilor străini au fost de 3.410.505 lei, respectiv 34,05%;

b) sumele repartizate artiştilor români au fost de 6.606.675 lei, respectiv 65,95%.  
Se poate constata că sumele virate în anul 2007 au crescut cu 201,24% comparativ cu sumele virate 
titularilor în anul 2006
1. LA SURSELE RADIO, TV și CABLU se constată o creștere a sumelor virate datorată creșterii 
încasărilor de la acești utilizatori și a comunicării playlistelor (informații).

2. LA SURSELE COPIE PRIVATĂ, AMBIENTAL și CINEMA se constată o scădere a sumelor virate 
datorată încasărilor mai mici din semestrul I 2007, intrate la repartiție în anul 2007. Semestrul al II lea 
2007 se repartizează în anul 2008.

NEGOCIERI ŞI ARBITRAJE

În cursul anului 2007 nu au avut loc arbitraje, cele din 2006 fiind anulate sau modificate de Deciziile 
Curţii de Apel Bucureşti nr.23A/2007, nr.115/A/2007 şi nr. 116/A/2007. Ca urmare, în prima parte 
a anului 2007, au avut loc negocieri individuale cu marii utilizatori, televiziuni, pentru a asigura 
continuitatea în aplicarea legii, prin plata remuneraţiei prevăzută de lege, cu respectarea deciziilor 
CAB. 
Cu excepţia SRR, SRTV, B1TV, marii beneficiari ai deciziilor CAB, toţi ceilalți utilizatori au acceptat noile 
cuantum-uri ale remunerațiilor, cu o diminuare relativ mică a nivelului remuneraţiilor dobândite prin 
deciziile arbitrale din anul 2006. 
Prin aceste negocieri am reuşit să reducem la minim efectele negative pentru artişti, generate de 
deciziile Curţii de Apel Bucureşti.

DIMENSIONAREA CORECTĂ A NUMĂRULUI DE SALARIAŢI

CREDIDAM are 34 de persoane angajate, din care 30 cu contract pe perioadă nederminată şi 4 
persoane cu contract pe perioadă determinată. Pe parcursul anului 2007, numărul salariaţilor 
CREDIDAM a fost în medie de 30 de persoane. 
O problemă majoră căreia a trebuit să-i facem faţă după integrarea în UE, a fost migraţia masivă 
a forţei de muncă din România în alte ţări ale Uniunii Europene, cu precădere a tinerilor. Datorită 
faptului că în CREDIDAM lucrau majoritar tineri, cu o medie de vârstă sub 30 de ani, aceştia au fost 
atraşi fie de perspectiva de a-şi încerca norocul în altă ţară, fie şi-au găsit slujbe mai bine plătite în 
diverse firme multinaţionale prezente pe piaţa română. În gestionarea acestei crize a trebuit să ne 
adaptăm noilor realităţi, să prospectăm piaţa muncii, orientându-ne acum către segmentul de vârstă 
între 35 şi 45 de ani, cu salarizarea medie corespunzătoare noilor cerinţe ale pieţii. A
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În prima parte a anului 2007, au 
avut loc negocieri individuale 

cu marii utilizatori, televiziuni, 
pentru a asigura continuitatea 

în aplicarea legii, prin plata 
remuneraţiei prevăzută de lege, 

cu respectarea deciziilor CAB. 
Cu excepţia SRR, SRTV, B1TV, marii 

beneficiari ai deciziilor CAB.

O problemă majoră căreia a trebuit 
să-i facem faţă după integrarea în 
UE, a fost migraţia masivă a forţei 
de muncă din România în alte ţări 

ale Uniunii Europene, cu precădere 
a tinerilor.

Sume virate 2006 2007

CINEMA 72.692 lei 8.800 lei

AMBIENTAL 338.080 lei 216.425 lei

RADIO 134.971 lei 534.930 lei

TV 404.402 lei 4.792.365 lei

CABLU 2.006.426 lei 3.333.223 lei

COPIE PRIV. 368.719 lei 171.600 lei

EXCEDENT 0 lei 959.837 lei

TOTAL 3.325.290 lei 10.017.180 lei
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CONTINUAREA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI INFORMATIC

1. În anul 2008 prevedem finalizarea sistemului informatizat integrat „Reports Manager” prin 
modernizare, inclusiv a modulului „Repartiţie”, şi reorganizarea bazei de date ce cuprinde repertoriul 
artiştilor. Datorită raportărilor de playliste „murdare”, în special de la SRR, CREDIDAM a fost obligat să 
angajeze forţă de muncă suplimentară. 
 
2. Realizarea maching-ului va redimensiona baza de date, având ca efect o viteză mult mai mare de 
rulare. 

3. Funcţia Portalului CREDIDAM pentru raportarea electronică a play listelor va fi de asemenea 
finalizată în 2008. Acesta va permite utilizatorilor accesul direct la baza de date a CREDIDAM ce cuprinde 
informaţiile corecte ale fonogramelor respective (nume autor, titlu piesă, cod IRSC etc.). Printr-o simplă 
bifă, ei vor putea „descărca” aceste informaţii la CREDIDAM,  raportarea play-listelor făcându-se în timp 
real, cu acurateţe maximă. 
Prin aceste dotări vom putea realiza o repartiţie mai rapidă. Sumele virate artiştilor români şi străini 
vor creşte semnificativ, funcţie de utilizarea reală. Ne propunem să realizăm repartiţii, pe surse, atunci 
când avem TOATE informaţiile necesare, fără a mai aştepta să treacă cele şase luni, perioada maximă 
prevăzută de lege.
4. Dezvoltarea şi actualizarea permanentă a site-ului www.credidam.ro  a creat noi facilităţi membrilor 
cum ar fi:
• completarea şi expedierea prin e-mail la CREDIDAM a declaraţiei de repertoriu care se găseşte pe 
pagina web în format electronic;
• membrii CREDIDAM, care au postat documente şi fotografii în căsuţa proprie, beneficiază de 
legături rapide putând fi contactaţi direct de cei interesaţi în colaborare (impresari, organizatori de 
evenimente, regizori etc.). 

NECESITATEA MODIFICĂRII LEGII NR.329/2006

Deficienţele Legii nr.329/2006 au fost sancţionate de Comisia EU, între altele:
• anularea („must carry” la retransmiterea prin cablu);
• limitarea la o treime din drepturile de autor a drepturilor de proprietate intelectuală a artiştilor 
interpreţi în România. 
Ca urmare a scrisorii din SEPTEMBRIE 2006 şi a Raportului de ţară din OCTOMBRIE 2006, negativ la 
acest capitol, s-a impus modificarea acestei legi. Termenul pentru modificarea Legii nr.329/2006 a 
fost 01.01.2007. Aceste întârzieri în corectarea variantei actuale a Legii nr.8/1996 afectează negativ 
drepturile artiştilor interpreţi. Efectele acestei întârzieri în modificarea legii au fost diminuate prin 
efortul echipei CREDIDAM care a compensat pierderile la cuantumul remuneraţiilor prin creşterea 
constantă, importantă, a sumelor colectate în anul 2007. 

PLATA COTIZAŢIILOR EXTERNE

În anul 2007 CREDIDAM şi-a îndeplinit la zi toate obligaţiile internaţionale, inclusiv cele nou asumate 
prin aderarea la VRDB (Virtual Recordings Data Base).

PARTICIPAREA LA REUNIUNILE INTERNAŢIONALE

Priorităţile delegaţiilor CREDIDAM pentru anul 2007 au fost:
• Participarea la Adunările Generale SCAPR şi IPDA şi la grupurile de lucru SCAPR; 
• Participarea la Adunarea Generală AEPO-ARTIS şi reuniunile grupurilor de experţi, organizate 
pentru realizarea unui punct de vedere comun în discuţiile cu Comisia EU şi Parlamentul EU faţă de 
noile iniţiative legislative (proiecte de directive, actualizarea unor directive sau recomandări etc.) în 
perspectiva apropiată a modificării acquis-ului comunitar, sperăm şi în interesul artiştilor interpreţi;
• Participarea la Seminariile organizate de AEPO-ARTIS la Bruxelles şi de ADAMI la Cabourg, 
referitoare la drepturile artiştilor interpreţi în noul mediu digital;
• Participarea la Forumul EU XXL de la Krems (Austria), organizat de actriţa Mercedes ECHERER, fostă 
membră a Parlamentului UE, având ca tematică filmul în noua conjunctură internaţională;
• Participarea la reuniunile VRDB, noua bază de date comună din cadrul SCAPR/IPDA, la care au 
aderat acele OGC-uri care au organizat sistemul de repartiţie bazat pe informaţii extrem de curate, 
obţinute din play liste şi repertoriile artiştilor interpreţi. 

TRANSPARENŢA este o preocupare permanentă a conducerii CREDIDAM. Deschiderea către membri, 
găsirea celor mai eficiente modalităţi pentru asigurarea unei transparenţe maxime este o  preocupare 
constantă. Pentru a ne atinge acest scop avem la dispoziţie:
1. Comisia Permanentă Specială Privind Accesul La Informaţii
Creată în conformitate cu prevederile Legii nr.285/2004, art.1341 (5), comisia asigură dreptul fiecărui 
membru de a avea acces la informaţiile pe care le consideră necesare. Ea este formată din următoarele 
personalităţi ale artei interpretative: Victor Socaciu (preşedinte), Iarina Demian, Carol Litvin, Benone 
Sinulescu şi Florin Grozea. Activitatea acestei comisii face obiectul unui raport separat.
2. Info CREDIDAM 
Aflat deja la numărul 9, la care se adaugă cele două numere speciale, dedicate unor personalităţi 
emblematice ale artei interpretative române, Nicolae HERLEA şi Angela MOLDOVAN, este apreciat 
pozitiv şi de către colegii noştri din străinătate. S-a dovedit a fi un vector interactiv de informare, 
eficient nu numai în relaţia cu artiştii dar şi cu utilizatorii. Aceştia au avut 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 astfel încheierea autorizaţiilor şi dovada 
transparenţei asociaţiei noastre.

Ne propunem să realizăm 
repartiţii, pe surse, atunci 
când avem TOATE informaţiile 
necesare, fără a mai aştepta să 
treacă cele şase luni, perioada 
maximă prevăzută de lege.

Info CREDIDAM este un vector 
interactiv de informare, eficient 
nu numai în relaţia cu artiştii 
dar şi cu utilizatorii care au acces 
la informaţii detaliate privind 
utilizarea remuneraţiilor.
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3.  Pagina web interactivă, www.cedidam.ro, este un alt vector de informare 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. Fiecare membru al CREDIDAM beneficiază de 
propria „căsuţă” cu parolă, unde poate oricând afla informaţii cu privire la repertoriul său declarat 
la CREDIDAM şi sumele repartizate, pe surse. Aşteptăm de la membrii CREDIDAM noi propuneri de 
îmbunătăţire a comunicării.
4. 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.
5. Organizarea şi participarea la conferinţe de presă.
 În cadrul acţiunilor generic denumite „Desant Litoral 007” şi „Desant Valea Prahovei 007” menite 
a controla şi determina agenţii economici din aceste zone geografice să respecte prevederile Legii 
nr.8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, CREDIDAM a organizat conferinţe de presă 
în oraşele Constanţa (26.07.2008, la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovschi”), Ploieşti 
(24.09.2007, la Teatrul Dramatic „Toma Caragiu”) şi Braşov (25.09.2007, la sediul Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie). Aceste acţiuni au fost extrem de eficiente pentru:
• diseminarea informaţiei;
• o mai bună comunicare cu autorităţile locale;
• creşterea numărului de autorizaţii şi a încasărilor în domeniul ambiental.
6. Participarea la reuniuni şi seminarii internaţionale organizate la Bucureşti. 
 a) În zilele de 01 şi 02.06.2007 a avut loc reuniunea EuroFIA, filiala europeană a Federaţiei 
Internaţionale a Actorilor. În cadrul acestei reuniuni, reprezentantul CREDIDAM a prezentat situaţia 
punerii în practică a drepturilor de proprietate intelectuală a actorilor în România.
 b) În zilele de 21 şi 22.09.2007 a avut loc seminarul „Întărirea dialogului social şi reîntărirea 
capacităţilor organizaţiilor parteneriatului naţional social în noile state membre, Bulgaria şi România”. 
Organizat de FIA, FIM, Alianţa Europeană a Artelor şi Divertismentului – EAEA, în parteneriat cu 
Asociaţia Patronatului European din Arta Interpretativă – PEARLE, finanţat de Comisia Europeană 
şi gândit ca un catalizator în crearea unor asociații private care să fie partenere în dialogul social, 
seminarul a invitat reprezentantul CREDIDAM să prezinte asociația și dezvoltarea ei, ca studiu de caz 
al unei reuşite a dialogului social privat.
7. Participarea la întâlnirea cu actorii prezenţi la Adunarea Generală USIS.
 În data de 15.06.2007 directorul general CREDIDAM a participat la o întâlnire cu reprezentanţii 
sindicatelor actorilor. La această întâlnire au fost prezentate modalităţile de actualizare a repertoriului 
individual, sistemul de repartizare a remunerațiilor colectate de CREDIDAM precum şi protejarea 
drepturilor de PI de către actori atunci când acestora li se propun să semneze contracte de colaborare 
artistică.

Mai sunt 5 luni și CREDIDAM va împlini 12 ani. Cu sprijinul dumneavoastră, vom continua activitatea 
de colectare şi repartizare a drepturilor artiştilor interpreţi, cu permanenta preocupare de a ne 
îmbunătăţi activitatea. Sunt foarte importante hotărârile pe care le va aproba această adunare 
generală pentru ca toţi membrii CREDIDAM să primească sume mai mari decât cele primite în anii 
anteriori, păstrându-se principiul din lege, al repartizării în funcţie de utilizarea reală.

Director General
Ştefan GHEORGHIU
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Transparenţa este o preocupare 
permanentă a conducerii 

CREDIDAM.

Cu sprijinul dumneavoastră, 
vom continua activitatea 

de colectare şi repartizare a 
drepturilor artiştilor interpreţi, cu 

permanenta preocupare de a ne 
îmbunătăţi activitatea.

RAPORT ECONOMICO - FINANCIAR AFERENT ANULUI 2007

I. REMUNERAŢII COLECTATE ÎN 2007 ŞI DOBÂNZI AFERENTE

1. Remuneraţii colectate de CREDIDAM în anul 2007(cu cota):   18.643.434 
2. Din această sumă se scade cota de administrare retinuta de 
 CREDIDAM       1.618.687
3. Rest de repartizat       
17,024,747
4. La această sumă adăugăm şi dobânzile aferente    327.153 
5. TOTAL GENERAL DE REPARTIZAT PE 2007     
17,351,900 

II. SUME VIRATE ÎN ANUL 2007, DIN SUME ÎNCASATE ÎN ANUL
2007 ŞI DIN SUME RĂMASE DIN ANII PRECEDENŢI,   10.017.180
din care:             
a) ARTIŞTI ROMÂNI       6.606.675

b) ARTIŞTI STRĂINI       3.410.505

III. VENITURILE ŞI CHELTUIELILE CREDIDAM PE 2007; EXCEDENT
• NU AU LEGĂTURĂ CU DREPTURILE ARTIŞTILOR
1. Veniturile totale realizate      1.692.531
 din care :
- venituri din taxă de aderare      5.600
- venituri din cota de administrare (potrivit statutului şi a legii)   1.618.687 
- alte venituri (diferenţă de curs valutar, dobânzi)    68.244 

2. Cheltuieli totale:       1.678.596 

3. Rezultatul perioadei-excedent     13.935

Detalii despre sume încasate, repartizare şi plătite, se găsesc în Darea de Seamă Anuală ORDA.
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 10 ani de eforturi pentru ca 
aceste drepturi să fie recunoscute nu 
numai în legislaţie, dar şi în practică, 
fără de care n-ar rămâne decât 
teoretice.

 10 ani de eforturi pentru a 
ajunge să fie colectate aceste drepturi 
şi să fie repartizate, astfel încât artiştii 
să beneficieze nu numai de resurse 
suplimentare, ci şi de un mai mare 
respect în societate.

 De fiecare dată când mă 
întâlnesc cu Ştefan, la Bruxelles sau 
în alte părţi, îmi spune ultimele noutăţi din România. De zece ani, 
mereu se întâmplă câte ceva: legislaţia în permanentă schimbare 
înainte şi după intrarea României în Uniunea Europeană, rezistenţa 
utilizatorilor care ar vrea să evite plata artiştilor interpreţi, sau să 
plătească minimum posibil…

 În toată Europa, miza este aceeaşi, iar  România, pornind de 
la specificul şi tinereţea ei în Uniunea Europeană, este reprezentativă 
în ce priveşte permanenta muncă pentru punerea în operă a 
drepturilor artiştilor interpreţi. Fără gestiune colectivă, aceste drepturi 
ar dispărea.

 CREDIDAM a reuşit să stabilească, să colecteze şi să 
repartizeze aceste drepturi. Aceşti 10 ani i-au permis să susţină artiştii 
interpreţi în viaţa lor profesională şi să contribuie astfel la starea 
culturii în societatea românească.

 Nu pot deci decât să doresc Centrului Român pentru 
Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi aniversare plăcută şi 
să-i urez să se dezvolte şi să reuşească. 

 Ştiu că echipa de la CREDIDAM este gata să-şi consacre toată 
energia pentru acest scop.

XAVIER BLANC – SECRETAR GENERAL AL AEPO ARTIS

 Între 26 februarie şi 1 martie 2007, la Krems în Austria, 
s-a desfăşurat Forumul EU XXL, o importantă reuniune 
europeană organizată sub egida prestigioasei Danube 
University Krems, cu scopul de analiza politicile europene 
privind audiovizualul, provocările noilor tehnologii cu care 
se confruntă piaţa unică, stadiul competitivităţii, necesitatea 
păstrării moştenirii culturale, a specificului european şi 
a diversităţii în domeniul creaţiei artistice. La întâlniri au 
participat producători, regizori, scenarişti, compozitori, 
actori, reprezentanţi ai unor instituţii cinematografice 
şi societăţi de creaţie, care şi-au exprimat punctele de 
vedere cu privire la recesiunea pieţei audiovizualului şi a 
cinematografiei europene. A fost analizat impactul Directivei 
CE 89/552 privind Televiziunea fără frontiere, precum şi 
Licenţierea fără frontiere, care prezintă pericolul creerii unui 
monopol al instituţiilor media contrar intereselor artiştilor.
 Cei doi reprezentanţi ai CREDIDAM, domnii Tudor 
Chirilă şi Ştefan Gheorghiu, au susţinut alocuţiuni în care 
au prezentat situaţia artiştilor din România şi au subliniat 
necesitatea reconsiderării actualului cadru legislativ, 
care ar trebui să fie unul coerent şi corect şi să garanteze 
respectarea drepturilor care decurg din prestarea serviciilor 
media cu conţinut audiovizual. 
 Participanţii au semnat la finalul forumului o Declaraţie 
care prezintă poziţia comună a creatorilor din audiovizualul 
european, document înmânat reprezentantului Comisiei 
Europene, prezent şi el la dezbateri.  

 Ca să-l vedem născându-se, ştiu că au trebuit să treacă zece 
ani de eforturi.

 10 ani de eforturi pentru a face să se înţeleagă faptul că 
artiştii dispun de nişte drepturi.

Reuniunea de la Krems

Credidam la 10 ani
Scrisoarea adresată de domnul Xavier Blanc
Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi
cu prilejul împlinirii a 10 ani de activitate.
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 Propunerea colegului meu din 
România, domnul Ştefan Gheorghiu, de a 
scrie un articol despre viaţa muzicală din 
Ucraina, a fost cu totul neaşteptată şi m-a 
pus pe gânduri. Eu nu sunt nici muzicolog 
şi nici jurnalist, deşi deja de peste 4 decenii 
particip în mod activ la ea atât ca interpret, 
cât şi ca pedagog.
 Desigur, fraza aceea: „Ei, dar cum 
era odată…!” sună cam odios, trebuie însă 
să recunoaştem, dând cezarului ce este 
al cezarului, că ceea ce înţelegem prin 
noţiunea de „viaţă muzicală”  se construieşte 
pe fundamentul „sovietic” şi pe tradiţiile 
înaintaşilor şi ale perceptorilor noştri. Mai 
întâi de toate, aceasta are în vedere sistemul 
de educaţie muzicală, care, ca să fim cinstiţi 
cu noi înşine, trezea invidia întregii lumi. Va 

fi de-a dreptul păcat dacă entuziasmul sau necesitatea introducerii aşa numitului 
proces de la Bologna vor înlătura bogata experienţă nu numai a educaţiei muzicale 
profesioniste, dar şi a instrucţiei, a răspândirii culturii muzicale, la care erau părtaşi 
sute şi sute de mii  de copii şi adulţi.
 Vorbind însă de o altă latură a „vieţii noastre muzicale de zi cu zi”, şi anume 
despre baza materială, aici situaţia este pur şi simplu catastrofală. Instrumentele (şi 
în primul rând pianul) se află într-o stare jalnică: cele noi se cumpără extrem de rar 
– sunt foarte scumpe – cele vechi sunt în exploatare de zeci de ani şi practic nu se 
mai repară – din nou se pune problema banilor pentru piesele de înlocuire. 
Iar notele!!! Puşchea pe limbă-ţi! În capitala unui stat ce merge (deocamdată 
priveşte modest) spre Europa existau, nu  prea multe, doar 2 magazine de note. 
Ambele au dispărut! În încăperea care găzduia pe unul din ele au apărut aparate 
pentru jocuri automate, iar în altul, aflat pe Kreşceatik, bulevardul central din Kiev, 
vizavi de Academia de muzică, este acum o farmacie privată. De altfel, alături 
era amplasat un magazin excepţional pentru comercializarea obiectelor de artă, 
denumit „Iskusstvo” (artă – în limba rusă) în care în permanenţă se înghesuiau sute 
de kievleni şi vizitatori ai Kievului. Şi acesta a dispărut! 
În oraşul meu natal, Dnepropetrovsk, unde ajung destul de des în calitate de 
profesor invitat la conservatorul ce (în sfârşit) s-a deschis de curând, la librăria 
centrală (deja fosta) în care se vindeau şi note, este acum un cazinou, iar în clădirea 
Adunării Nobilimii din Ekaterinoslav, în care mulţi ani a fost găzduită filarmonica şi 
în care se afla sala principală (şi unica) de concerte, este acum o bancă privată şi un 
magazin care comercializează obiecte pentru instalaţii sanitare.
Chiar şi tipărirea notelor practic s-a întrerupt. Ne salvează rezervele vechi şi 
xerografierea acestora. În schimb, înregistrările audio sunt de toate felurile, dar la 
piaţă! Natural, că această lipsă este completată în mod frecvent de pedagogii şi 
studenţii care concertează.
Viaţa muzicală concertistică se prezintă cu o imagine modestă în Kiev, dar acest lucru 
este mai evident în alte centre regionale (nu mai vorbim deja despre absenţa totală 
a acesteia în micile oraşe). În afara festivalurilor „Kiev – fest”, „Premiere muzicale”, 
„Zile şi nopţi”, „Virtuoşii Lvovului” ş.a., a concursurilor în memoria lui Horovitz; 
Oistrah, Lâsenko, a concertelor unor renumiţi muzicieni ai Ucrainei şi, rareori, a unor 

renumiţi oaspeţi, în rest avem parte de luni întregi de „pete negre”. De fapt, nimeni 
nu se ocupă de planificarea şi coordonarea activităţii privind turneele de concerte 
pe teritoriul Ucrainei şi în afara graniţelor acesteia (de care, până nu demult, se 
ocupau asemenea structuri serioase, ca „Ukrkonţert” „Soiuzkonţert” ş.a.).
Cvartetul „Lâsenko” (în care am onoarea de cânta la vioara I-a din anul 1970) 
susţinea aproximativ 50 de concerte într-un sezon numai în Ucraina, fără a mai 
pune la socoteală concertele prin Uniunea Sovietică şi peste hotare. Iar acum, 
numai la Kiev şi rare deplasări, în baza unor contacte locale. În anii 70 – 80 Cvartetul 
a înregistrat peste 2000 de minute pentru Fondul postului de radio al Ucrainei, 10 
discuri pentru Casa de discuri „Melodia”. În ultimii ani au fost înregistrate numai 2 
CD-uri – „A. Schnittke” („Amati” BRD) şi „V.Silvestrov” („ETCETERA” Holand). Dar nimic 
în Ucraina! Apropo, pentru înregistrările în Fondul postului de radio al Ucrainei în 
prezent nu se plăteşte nimic (multă onoare?!).
De fapt, ce sens are să vorbim despre concerte, când nu ai unde să le produci?  În 
Kiev, capitala unui stat cu 50 de milioane de locuitori, nu a fost construită, în toată 
perioada istorică de o mie de ani, nici o sală  de concerte cu acustică specială. Cele 2 
săli în care răsună muzica clasică sunt: 1) Sala coloanelor a Filarmonicii din Kiev (fosta 
sală a Adunării Negustorimii) este pur şi simplu o sală pentru muzica de cameră, 
care are o capacitate de numai şase sute de ascultători, iar orchestra simfonică 
nu încape pe scenă; şi 2) Casa muzicii de orgă şi de muzică de cameră (Catedrala 
Sfântul Nicolae), la care muzicienii – corul, orchestra de cameră, cvartetul, cvintetul 
de suflători, soliştii  -se pot trezi în stradă  în orice moment, ca urmare a multor 
hotărâri şi decrete (inclusiv prezidenţiale) care privesc retrocedarea construcţiilor 
din folosinţa cultelor religioase. Într-o situaţie similară se găsesc multe colective 
muzicale din Ucraina, care utilizează pentru activitatea lor concertistică clădiri ale 
cultelor. (este suficient să amintim distrugerea barbară a sălii pentru concerte de 
orgă din oraşul Vinniţa).
Şi în cele din urmă, poate faptul cel mai important, este dezechilibrul colosal 
în propaganda care se face în ce priveşte muzica clasică şi în favoarea muzicii 
pop. Practic au dispărut tipăriturile periodice (ziare, reviste) consacrate artei 
muzicale clasice, nu vezi şi nu asculţi retransmisii ale concertelor, spectacolelor, 
ale concursurilor, programele de radio şi de televiziune sunt puţine şi rare, iar 
din emisiunile informative tv obişnuite au dispărut rubricile de ştiri din domeniul 
culturii. În schimb, muzica pop şi transmisiunile distractive (cel mai adesea de o 
calitate groaznică), pătrund cu insistenţă în ochi şi urechi. Din păcate, toate aceste 
manifestări sunt conduse de slujbaşi care nu au nici educaţia, nici orizontul şi nici 
cea mai elementară cultură.
Aşi dori să închei această sumbră revărsare verbală cu un citat din interviul pe care 
l-am acordat încă în anul 2000 jurnalului „Stolichnye novosty”, prea multe au rămas 
actuale: „Show- rile de scăzut nivel cu care sunt îndopate emisiunile de televiziune 
şi de radio – n-aş spune că pervertesc – dar umilesc publicul… Problema pregătirii 
publicului este de fapt problema calităţii concertelor… Pentru a îndobitoci poporul 
nu este nevoie de prea multe… rămâne doar să nu mai acorzi atenţie educaţiei 
acestuia. Iar toată dezvoltarea acestuia se transformă în praf şi pulbere… Lozinca 
„pâinea şi circul” este viabilă şi agresivă. Şi se iveşte atunci când se formează un 
vacuum al culturii.

Traducere din limba rusă:
Dumitru STAVAR

Autorizaţie Ministerul Justiţiei nr. 1830/1999
17.07.2007

 Publicăm Scrisoarea Comisiei Europene cu privire la situaţia Drepturilor de 
proprietate intelectuală în România, adresată în 2006 Guvernului Român. Dorim, 
prin aceasta, să semnalăm guvernanţilor noştri că problemele evidenţiate 
în misiva comisarului european nu au fost rezolvate nici în clipa de faţă, deşi, 
prin Hotărârea de Guvern 1424 din 2003 s-a aprobat o strategie naţională 
în domeniul Proprietăţii intelectuale. Lentoarea aplicării acestor măsuri, 
care ar fi trebuit să ducă la modificarea legislaţiei menite să protejeze creaţia 
românească, a făcut ca, în 2005 să fie nevoie de o altă Hotărâre de Guvern, 
numărul 1174, care prelungeşte perioada de aplicare a HG 1424, în sensul că 
amână termenul de elaborare a unei legi pînă în 2007. Iată că suntem aproape 
de mijlocul anului de graţie 2008 şi parlamentarii par să fi uitat complet şi de 
problemele creatorilor români, dar şi de mesajul imperativ al Comisiei Europene.  

Anatoly BAZHENOV,
Artist al poporului al Ucrainei,
Laureat al Premiului de Stat „Şevcenko”,
Profesor la Academia Naţională de Muzică
 „Ceaikovski” din Ucraina

Scrisoarea 
Uniunii Europene
adresată 
Guvernului Român
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Artiştii din Ucraina
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Amendă imensă pentru piraterie
 După ce a downloadat ilegal peste 1.700 de cântece de pe internet, americanca Jammie Thomas a primit o amendă imensă, de 222.000 de 
dolari.
 Cu toate acestea, femeia a scăpat uşor, având în vedere că a fost amendată pentru piratarea a numai 24 de melodii, cu câte aproximativ zece 
mii de dolari pentru fiecare. Amenda s-ar fi putut ridica la câteva milioane de dolari, în cazul în care era pedepsită pentru toate cele 1.700 de cântece 
descărcate.
 Până acum, în Statele Unite ale Americii au avut loc aproximativ 26.000 de procese împotriva pirateriei, însă acuzaţii au scăpat cu amenzi de până 
la două mii de dolari. 
 “Acest verdict este un mesaj important, sper, pentru cei care downloadează ilegal. Nu este un lucru în regulă!”, a declarat Richard Gabriel, avocatul 
Caselor de Discuri din Marea Britanie.

Sursa: BBC
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Stimate Domnule Preşedinte Aristotel Căncescu,

 1862  -  Intră în vigoare prima Lege a Presei din  România, cuprinzând 
prevederi referitoare inclusiv la dreptul de autor.
 1906- Are loc la Bucureşti  cel de al XXIX - lea Congres al Asociaţiei 
Internaţionale pentru Artă şi Literatură (A.I.A.L). La reuniune au fost de faţă 
Henri Morel, preşedinte al Biroului Internaţional al Proprietăţii Literare de la 
Berna (predecesorul actualei Organizaţii Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 
- O.M.P.I.) Auguste Rodin, Richard Strauss si Camille Flammarion, printre alţi 
aproximativ o sută de invitaţi de marcă din ţările mari ale Europei şi delegaţi 
ai mai multor guverne - precum şi, desigur, important! reprezentanţi ai 
oficialităţilor şi culturii româneşti, începând cu loan Kalinderu, preşedintele 
Academiei, D. Greceanu, ministrul Justiţiei, Take lonescu, ministrul de Finante, 
A. D. Xenopol, Barbu Ştefănescu Delavrancea, George Enescu, Gheorghe 
Petraşcu, secretar general, şi poetul D. Olănescu, preşedinte al Societăţii de 
Artă si Literatura Româna, organizatoare a evenimentului.

 1927 - România a aderat la Convenţia de la Berna pentru protejarea 
operelor literare şi artistice.
 1996 – Este promulgată Legea numărul 8 privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe, act care ţine seama de legislaţia europeană, prin 
transpunerea Directivelor Uniunii Europene în domeniul de referinţă 
(programe pentru calculator, dreptul de închiriere şi împrumut şi alte drepturi 
conexe, transmiterea prin satelit şi retransmiterea prin cablu, durata de 
protecţie a dreptului de autor şi a drepturilor conexe, protecţia bazelor de 
date, armonizarea unor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe 
în societatea informaţională, dreptul de revânzare în beneficiul autorului unei 
opere originale de artă).
 De asemenea, au fost transpuse şi unele dintre cele mai recente 
reglementări internaţionale în domeniu: TratatuI Organizaţiei Mondiale a 
Proprietăţii Intelectuale (OMPI) privind dreptul de autor şi TratatuI O.M.P.I. 
privind interpretările, execuţiile şi fonogramele.

 Sperăm ca misiva noastră să vă găsească sănătos, pe acelaşi post 
pe care electoratul braşovean v-a ales, de Preşedinte al Consiliului 
Judeţean, drept garant al respectării legilor româneşti. 
 Instituţia noastră reprezintă aproape 7000 de artişti din România 
şi colaborează cu organisme din alte ţări care au acelaşi obiect de 
activitate cu cel al CREDIDAM, şi anume colectarea sumelor care se 
cuvin prin lege artiştilor pentru difuzarea prestaţiilor lor în spaţiul 
public. Cu siguranţă, cunoaşteţi aceste obligaţii ale utilizatorilor din 
Legea nr. 8/1996 privind Drepturile de autor şi drepturile conexe.
 Vă adresăm rugămintea, ca, prin puterea cu care aţi fost investit în 
fruntea legislativului din Judeţul Braşov, să ne sprijiniţi în rezolvarea 
unei probleme care s-a cronicizat în decursul celor mai bine de şase 
ani de când posturile de radio care funcţionează sub egida unor firme 
în care aţi fost şi mai sunteţi acţionar, refuză cu ostentaţie să intre în 
legalitate.
 Demersurile noastre prin care am urmărit, pe de o parte, 
conştientizarea acestor utilizatori că respectarea legii nu este 
facultativă, iar pe de altă parte, recuperarea datoriilor restante ale 
posturilor Dumneavoastră de radio, s-au izbit, încă din anul 2001 de o 
atitudine refractară şi de rea-credinţă. Numeroase amânări ale semnării 
autorizaţiilor-licenţă neexclusive, întârzieri şi întreruperi nejustificate 
de plaţi, refuzul unei comunicări corecte, ne-au obligat să sesizăm 
organele de poliţie şi să acţionăm în justiţie firmele în cauză.
 În 2007, prin tranzacţii succesive, posturile de radio şi de televiziune 
care funcţionează sub egida societăţilor SC RADIO TÂMPA SRL, SC 
RADIO SRL, SC CANARIS SRL şi SC IMPULS FM au fost trecute succesiv 
în proprietatea altor patroni, cu scopul vizibil ca această suveică să 

determine dificultăţi în urmărirea datoriilor pe care acestea le au faţă 
de instituţia noastră şi, implicit, faţă de artiştii pe care-i reprezentăm.
 Aceste mişcări fac şi mai dificile tentativele noastre de a institui 
Raporturi corecte şi legale, bazate pe o relaţie de respect şi bună 
credinţă cu societăţile în cauză.
 Vă prezentăm mai jos istoricul corespondenţei şi evoluţia relaţiilor 
CREDIDAM cu firmele braşovene deţinătoare de posturi de radio sau 
televiziune:

1. SC RADIO TÂMPA SRL – Societate de radiodifuziune
 La data de 23.05.2001 s-a transmis către SC RADIO TÂMPA SRL adresa prin 
care se aduceau la cunoştinţă dispoziţiile Legii nr. 8/1996 şi metodologiile de 
aplicare ale acesteia, adresă la care nu s-a obţinut răspuns.
 La data de 25.02.2004 (după aproape trei ani!) societatea ne remite 
Raportul financiar prevăzut de lege pentru determinarea cuantumului  
remuneraţiilor datorate pentru perioada 01.01.2000-31.12.2003.
 La data de 27.02.2004, la cererea SC RADIO TÂMPA  s-a încheiat protocolul 
de eşalonare a sumelor datorate, aferente perioadei 01.01.2000-31.12.2003,  
în cuantum de 4.124,015 RON (achitat).
 La data de 16.05.2005 , CREDIDAM notifică o noua  încălcare a obligaţiei 
de a transmite Raportul financiar aferent perioadei 01.07.2004-30.06.2005. 
Raportul este transmis abia după cinci luni, la data de 10.10.2005, când este 
emisă şi factura aferentă acestei perioade. Factura este achitată însă abia 
după un an (29.09.2006), ca urmare a sentinţei civile nr. 233/S/01.09.2006, 
dar sentinţa nu a fost executată în totalitate, deoarece a rămas neachitată 
suma de 739,3 lei reprezentând cheltuieli de judecată.  
 La data de 14.11.2005 RADIO TÂMPA SRL, invocă drept motiv al neplăţii 

ISTORICUL DREPTURILOR
DE AUTOR

SCRISOARE DESCHISĂ
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remuneraţiei faptul ca posturile deţinute nu difuzează în programele proprii 
opere muzicale (!).
 La data de 20.02.2006 este transmis Raportul financiar pentru perioada 
01.07 - 31.12.2005 , însă societatea refuză din nou plata remuneraţiei 
aferente acestei perioade.
 În data de 01.11.2006, în baza noilor metodologii CREDIDAM eliberează 
Autorizaţia/licenţă neexclusivă, dovedind buna credinţă. Societatea nu-
şi îndeplineşte însă nici acum obligaţiile prevăzute  de Autorizaţia/licenţă 
neexclusivă.  în acest mod, care este anulată (adresa nr. 0359/29.01.2007). Cu 
toate acestea, societatea continuă să desfăşoare activitatea fără autorizaţie, 
intrând sub incidenţa legii penale.
 În 07.02.2007, CREDIDAM este nevoit să sesizeze Poliţia Braşov, care a 
preluat cazul spre cercetare.
 La data de 27.06.2007 RADIO TÂMPA SRL cedează licenţa audiovizuală 
nr. R 269/04.06.1998 de la CNA către SC IMPULS FM SRL administrată de 
domnul Rusu Bogdan, acesta fiind şi administratorul SC RADIO TÂMPA SRL.

2. RADIO TÂMPA SRL - societate de TV
 La data de 22.05.2001, CREDIDAM transmite Autorizaţia/licenţă 
neexclusivă spre semnare către SC RADIO TÂMPA SRL.
 La data de 07.04.2004 societatea este notificată să transmită Raportul 
financiar pentru perioada 01.01.2000-29.04.2004, pentru calcularea 
cuantumul remuneraţiei.
 La data de 21.02.2006 şi, respectiv, la data de 15.05.2006, sunt formulate 
notificări prin executorul judecătoresc împotriva SC RADIO TÂMPA SRL.
 La data de 31.05.2006,  SC RADIO TÂMPA SRL ne comunică: „ posturile 
împotriva cărora s-au înaintat notificările nu difuzează în programele proprii 
opere protejate de CREDIDAM şi produc numai ştiri”, susţinând, în mod 
aberant, că nu are nicio obligaţie faţă de CREDIDAM.
 La data de 29.09.2006, SC RADIO TÂMPA SRL transmite totuşi Raportul 
financiar pentru perioada 2002-2006.
 La data de 11.10.2006, SC RADIO TÂMPA SRL este notificată să achite 
remuneraţiile datorate CREDIDAM (10.894,93 RON).
 La data de 19.10.2006 SC RADIO TÂMPA SRL solicita eşalonarea datoriei 
pe o durata de 18 luni .
 Protocolul de eşalonare s-a încheiat la data de 27.10.2006, urmând ca 
sumele restante să fie achitate în 4 tranşe.
 Autorizaţia/licenţă neexclusivă a fost eliberată de CREDIDAM la data de 
13.11. 2006, dar şi-a încetat valabilitatea la data de 27.02.2007, ca urmare a 
întârzierilor a neachitării facturilor emise de CRDEDIDAM, aferente anului 
2003. 

 Pentru toate aceste nereguli, CREDIDAM a notificat societatea la 
29.01.2007 şi, la 27.02. 2007, a înaintat plângerea către poliţie.

3. SC RADIO SRL
 La data de 19.06.2000, SC RADIO SRL obţine din partea CREDIDAM 
Autorizaţia/licenţă neexclusivă audio pentru activitatea de radio, însă 
societatea nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în conformitate cu 
Legea 8/1996. Acest aspect este adus la cunoştinţa societăţii prin adresa nr. 
733/13.02.2003.
 La data de 25.02.2004 (după mai bine de un an!), SC RADIO SRL transmite 
Raportul financiar cu sumele încasate din publicitate pentru perioada 
01.01.2000-31.12.2003.
 În baza Raportului transmis, la data de 05.03.2004, la solicitarea societăţii 
debitoare, se semnează Protocolul de eşalonare a sumelor datorate pentru 
perioada 01.01.2000-31.12.2003 (16.119,5964 RON). SC RADIO SRL achită 
numai  9.541,53 RON.
 La data de 23.08.2004, CREDIDAM trimite adresa nr. 3099 cu privire la 
sumele neachitate de către SC RADIO SRL şi la Raportul financiar pentru 
perioada 01.01-30.06.2004.
 La data de 06.10.2004, SC RADIO SRL transmite Raportul financiar pentru 
perioada solicitată şi CREDIDAM emite factura aferentă acestei perioade. 
Factura respectivă rămâne neachitată.
 În data de 04.07.2005 este transmisă către SC RADIO SRL adresa cu privire 
la  restanţele SC RADIO SRL, dar nici aceasta adresă  nu a dus la rezolvarea 
problemei.
 Ulterior, după alte 3 luni de aşteptare, în data de 10.10.2005, SC RADIO 
SRL transmite Raportul financiar pentru perioada 01.07.2004-30.06.2005. 
Nici factura cu remuneraţia aferentă perioadei respective nu a fost achitată.
 La data de 28.11.2005 se transmite către SC RADIO SRL notificarea 
privind facturile restante şi solicitarea plăţii acestor sume. SC RADIO SRL nu 
răspunde solicitărilor.
 Abia la data de 20.02.2006 societatea a transmis Raportul financiar cu 
veniturile realizate în perioada 01.07-31.12.2005, iar CREDIDAM a emis 
factura aferentă. Societatea a refuzat însă din nou achitarea acesteia.

 În data de 08.02.2006 s-a formulat notificare, conform Ordonanţei 
5/2001, reprezentând Somaţia de plată.
 La data de 24.07.2006 , SC RADIO SRL solicită eliberarea de către 
CREDIDAM a Autorizaţiei/licenţă neexclusivă.

 Tribunalul Braşov emite în dosarul nr. 843/C/2006 sentinţa nr. 165/
S/30.06.2006,  prin care  SC RADIO SRL este obligată să achite suma de 
27.966,40 RON.
 La data de 11.10.2006 este formulata către poliţie sesizarea nr. 
2832/11.10.2006.
 În data de 20.10.2006 SC RADIO SRL solicită să plătească suma de 
14.967,76 RON în trei tranşe, până la finele anului 2006. Suma  reală rezultată 
din calculul pentru perioada respectivă este însă de 27.966.40 RON, aspect 
semnalat prin adresa nr. 2981/24.10.2007.
 În baza noilor metodologii, CREDIDAM eliberează Autorizaţia/licenţă 
neexclusivă, dovedind încă odată buna credinţă, dar societatea nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege. Drept urmare, CREDIDAM notifică 
SC RADIO SRL cu adresa nr. 0358/29.01.2007, privind rezilierea Autorizaţiei/
licenţă neexclusive.
 Societatea continuă însă şi în prezent să desfăşoare activitatea ilegal.

4. SC CANARIS SRL
 Deşi a transmis Raportul de venituri şi în baza acestuia s-au efectuat 
calculele şi s-au comunicat sumele datorate, a refuzat să îşi îndeplinească 
obligaţiile de plată.
 Autorizaţiile/licenţă neexclusivă au fost reziliate. CREDIDAM a înaintat 
sesizarea nr. 5672/07.02.2007 către Poliţie.

5. SC IMPULS FM
 IMPULS FM SRL a preluat licenţa CNA de la SC RADIO TÂMPA SRL 
Autorizaţia/licenţă neexclusivă nr. R269/04.06.1998 a fost acordată de CNA 
la data de 04.06.1998 societăţiii SANDARI EXIM SRL, care a cedat-o la data de 
09.03.2004 societăţii CANARIS SRL, cedată apoi către SC RADIO TÂMPA SRL 
la data de 03.07.2006, care in final a cedat-o societăţii SC IMPULS FM SRL.
 SC IMPULS FM SRL a solicitat eliberarea unei Autorizaţia/licenţă 
neexclusivă, dar CREDIDAM nu a dat curs acestei cereri deoarece societatea 
nu a transmis informaţiile necesare pentru stabilirea cuantumului 
remuneraţiei datorate şi play-listele.
 În consecinţă, şi această societate funcţionează în afara legii.
 Corespondenţa transmisă de CREDIDAM către SC IMPULS FM SRL la 
adresa specificată atât pe site-ul Ministerului de Finanţe cât şi pe site-ul 
CNA, a venit retur cu menţiunea:”firmă necunoscută la adresă”.

 Nu ne interesează modul în care aţi înstrăinat acţiunile şi licenţele 
firmelor în care aţi fost acţionar. Va solicităm doar să dispuneţi 
achitarea remuneraţiilor prevăzute de lege către artiştii interpreţi sau 
executanţi, pentru perioada în care aţi fost administrator sau asociat la 
aceste societăţi comerciale.

 Sperăm, Domnule Preşedinte Aristotel Căncescu, că o intervenţie 
promptă din partea dumneavoastră va determina conducerile firmelor 
respective să reconsidere relaţia cu CREDIDAM şi să acţioneze în spiritul 
respectării dreptului de autor.

Primiţi respectuoasele noastre salutări,

Ştefan Gheorghiu, 
Director General al CREDIDAM
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 Abia treziți din „festivitățile” intrării României în Uniunea Europeană, 
am luat notă de o nouă tentativă de anulare a drepturilor de proprietate 
intelectuală ale artiștilor interpreți. De data aceasta, „provocarea” a venit din 
partea Deciziilor Curții de Apel București, Secția a IX-a Civilă și pentru cauze 
privind proprietatea intelectuală și Secția a VIII-a Contencios Administrativ și 
Fiscal.
Să recapitulăm pe scurt faptele:
În 19 septembrie 2005 se publica în Monitorul Oficial al României Ordonanța 
de Urgență nr.123/2005 care repara în parte prejudiciile create artiștilor 
interpreți de Legea nr.285/2004. La vremea respectivă, am salutat curajul 
Ministrului Culturii și Cultelor, domnul Adrian Iorgulescu, inițiatorul acestei 
Ordonanțe de Urgență. Necesitatea modificărilor legislative, efectuate 
prin OUG nr.123/2005, era subliniată atât în scrisoarea Comisiei Europene 
adresată Guvernului României cât și în Raportul de Țară privind îndeplinirea 
condițiilor de aderare la UE, din anul 2004. Ca urmare a publicării 
Ordonanței, conform Art.III, ORDA, la sesizarea organismelor de gestiune, a 
emis deciziile de constituire a comisiilor de negocieri. Asociațiile ARCA, ACC 
și principalii utilizatori, posturi de radio, tv și Curtea de Apel Bucureștilu, au 
refuzat să participe la negocieri dar au atacat în Contencios Administrativ 
deciziile ORDA. Curtea de Apel București, Secția a VIII-a Contencios 
Administrativ, prin Sentința Civilă nr.940/20.04.2006, a anulat Decizia ORDA 
pentru următoarele motive:
1. Textul Legii, respectiv art.131, alin 2, prevede că metodologiile se 
negociază în cadrul UNEI comisii, constituită prin decizia directorului 
general ORDA. În consecință, decizia ORDA care prevedea 8 comisii, încălca 
această prevedere. 
Simțim nevoia să facem un mic comentariu. Oare cumva judecătorul 
respectiv a încercat să-și imagineze cum ar putea funcționa o asemenea 
megacomisie, în care să participe laolaltă reprezentanții tuturor titularilor de 
drepturi (scriitori, regizori de film, compozitori, artiști interpreți, producători 
de fonograme, de film etc.) și cum ar putea toți negocia cu aceiași utilizatori 
categorii de drepturi distincte, în cuantumuri diferite? Nu cumva sintagma 
„unei comisii” definea generic forma unde urma să se negocieze separat, 
pe fiecare categorie de titulari de drepturi, metodologiile respective? Dacă 
respectivul judecător ar fi analizat, măcar superficial, practica din UE (doar 
luptăm din greu în anul 2006 să devenim membri) ar fi descoperit că decizia 
ORDA nu făcea altceva decât să fie conformă cu legea. Nu există în lumea 
întreagă o asemenea megacomisie, aberantă, dar...interpretarea obtuză a 
motivat o sentință de care apoi s-au folosit cei care sperau, și speră încă, să 
blocheze aplicarea legii drepturilor de autor în România.
2. Îndeplinirea parțială a obligației organismelor de gestiune colectivă de 
a indica în cererea de constituire a comisiilor de negociere a primilor trei 
utilizatori majori, conform art.131, alin.2 din Legea nr.8/1996.
În realitate, organismele de gestiune colectivă au indicat în cerere respectivii 
utilizatori, ORDA, conform prevederilor legale, le-a cerut să comunice cifra 
de afaceri și cota de piață iar aceștia...au refuzat să răspundă. Fiind în culpă, 
tot ei s-au declarat victime iar Curtea de Apel București...le dă dreptate deși 
la dosar se găsesc aceste documente!!!
3. Curtea constată că, în speță, nu s-a împlinit termenul de 3 ani de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României a metodologiilor anterioare.
Această prevedere, existentă în Legea nr.8/1996, (fostul art.136 alin.6) 
coexistă azi cu Art.III din ultima modificare a legii ce prevede: „în termen 
de 30 de zile de la data intrării în vigoare..., părțile implicate în negocieri 
POT iniția procedurile pentru stabilirea unor noi metodologii....”. Încă o 
„ciudățenie” care ne arată cât de departe s-a ajuns prin „stricarea” textului 
unei legi speciale, privind dreptul de autor și drepturile conexe.
Urmarea era previzibilă. ORDA a făcut recurs la Înalta Curte de Casație și 
Justiție dar...această instanță a confirmat Sentința Curții de Apel București 
prin Decizia nr.802/28.03.2007.
Între timp, în lipsa unui rezultat al negocierilor, CREDIDAM și UPFR au 
solicitat, conform legii, arbitrajul, în vederea stabilirii formei finale a 
metodologiilor. În 10 și 13.04.2006 au fost stabilite metodologiile prin 
Hotărârile arbitrale publicate în Monitorul Oficial și ulterior atacate în 
instanță de reprezentanții utilizatorilor. Prin Deciziile Civile nr.115A și 
116A/02.05.2007 Curtea de Apel București a anulat Hotărârile arbitrale, 
considerâdu-le „subsecvente” Deciziilor ORDA de constituire a comisiilor 
de negociere,  anulate anterior. O mențiune specială trebuie făcută pentru 
Decizia Civilă nr 23A/05.02.2007 care, în 19 pagini de Monitor Oficial, 
realizează un veritabil tur de forță, utilizând absolut toate inadverdențele 
din textul legii pentru a modifica hotărârea arbitrală pentru radiouri. Chiar 
dacă ARCA nu a depus unde trebuia apelul, judecătorul trece peste această 
greșeală, făcând apel la ...Convenția pentru apărarea drepturilor omului și 
a libertăților fundamentale, art.6 alin. 1, prima teză, respectiv DREPTUL LA 
PROCES ECHITABIL. Ce conta că aceeași Curte de Apel București anterior 

declarase nule toate apelurile depuse direct la Curtea de Apel București și nu 
la ORDA, pentru ARCA instanța și-a amintit de drepturile omului împotriva 
a sute de mii de artiști creatori care, or crede unii, nu sunt oameni, probabil 
sunt considerați zei, tot ei să piardă!!! 
Faptul că în Legea nr.285/2004 se folosesc două sintagme care definesc 
același lucru (fonogramă de comerț și fonogramă publicată în scop  
comercial), a fost motivată de judecător astfel: prima este folosită de radiouri 
care sunt relativ puține (numai 168 de posturi de radio) deci artistul își 
poate urmări singur unde este utilizată interpretarea sa (!!!). Parcă-l văd 
pe artistul român având peste o sută de aparate de radio într-o cameră, 
ascultând neîntrerupt, timp de 24 de ore, tot și notând în carnețel unde se 
radiodifuzează înregistrarea sa. 
O altă „noutate” o reprezintă reintroducerea principiului ponderării calculării 
remunerațiilor în funcție de procentul de utilizare a fonogramelor. Această 
prevedere figura în Legea nr.285/2004 și fusese abrogată tocmai datorită 
complicațiilor pe care le aducea. OUG nr.123/2005 nu conținea o asemenea 
prevedere dar...judecătorul adaugă la lege (!!!). O altă situație ciudată a fost 
generată de comportamentul reprezentanților SRR în proces. Chiar dacă 
aceștia își restrâng acțiunea pe parcursul procesului, chiar dacă se invocă 
comic faptul că arbitrii sunt eminenți juriști dar nu cunosc...aritmetică și, 
deci, au calculat greșit, chiar dacă acțiunea lor este respinsă ca nefondată, 
judecătorul reduce cuantumul pe care-l datorează SRR considerând că, 
pentru egalitate de tratament, trebuie să le fixeze și lor mecanismul de 
calcul al remunerațiilor datorate, similar celui pentru radiourile comerciale.
Trecuți prin aceste furci caudine, ne-am uitat din nou în legea dreptului de 
autor și a drepturilor conexe unde am descoperit un articol simpatic, care 
prevede că în lipsa metodologiilor, se aplică cele anterioare. 
Și atunci ne întrebăm, CUI A FOLOSIT ACEASTĂ COMPLICAȚIE? 

• Utilizatorii au sperat că nu vor mai plăti sau...vor plăti cât vor ei, dacă 
vor (vorba reprezentantului Curtea de Apel București: „vă dăm cât meritați“). 
În realitate, ei trebuie să plătească cât precizau vechile metodologii. Pentru 
televiziuni 1% pentru fonograme și 1,2% pentru prestațiile din audiovizual. 
Paradoxul este că aceste metodologii, de mult expirate, au fost „resuscitate” 
chiar de cei care au respirat ușurați când respectivele Hotărâri de Guvern au 
încetat să își producă efectele. 
Cum? Prin efectul deciziilor Curții de Apel București.

• Judecătorii, era de presupus, vor da o soluție care să ducă la aplicarea 
corectă a legii. Ce a rezultat? O nouă interpetare „originală”. România este la 
ora actuală singura țară, după știința noastră, care a aderat la Convenția de 
la Roma din 1961, a implementat prevederile Convenției în legea națională, 
dar, prin efectul Deciziei Civile nr. 23A/05.02.2007 a Curții de Apel București, 
are alte definiții și interpretări privind fonograma decât cele date de textul și 
Ghidul Convenției!!!

• Artiștii interpreți, în generozitatea lor, au pierdut cu 0,2% din tarifele 
stabilite prin deciziile arbitrale, la radiodifuzorii comerciali, și aproximativ 
48 miliarde lei vechi din sumele datorate, stabilite prin deciziile arbitrale, de 
SRR și SRTV.
Noi credem că TOȚI actorii au pierdut: 

• Utilizatorii sunt din nou în confuzia care a caracterizat anul 2000;

• Judecătorii au pierdut avantajul practicii judecătorești create cu atâta 
trudă în perioada 2000-2006, practică juridică extrem de utilă pentru 
aplicarea unitară a legii în România, țară membră a Uniunii Europene;

• Artiștii interpreți au pierdut bani și posibilitatea ca drepturile lor 
de proprietate intelectuală să fie respectate în România așa cum sunt 
respectate în țările Uniunii Europene.
Dar cel mai mult a pierdut țara numită România, unde se dovedește încă o 
dată că există posibilitatea de a fi „originali”, atunci când de fapt trebuie doar 
să respectăm și să punem în practică Tratatele și Convențiile internaționale, 
semnate și asumate de reprezentanții noștri.
CUI PRODEST?

CUI PRODEST?
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Gândite ca activităţi de radiografiere a spaţiilor geografice care concentrează 
un mare număr de utilizatori, acţiunile organizate de CREDIDAM sub genericul 
DESANT au ca finalitate trei obiective: 
 promovarea imaginii instituţiei şi diseminarea informaţiei în teritoriu     
 contactarea şi al stabilirea de relaţii cu presa locală şi cu organele administrative din terito-

riu 
 încheierea de contracte cu agenţii economici prin eliberarea autorizaţiilor de difuzare a 

videogramelor şi fonogramelor în spaţiul public (ambiental).
Organizarea propriu zisă a unui DESANT presupune:
 stabilirea ariei geografice de organizare şi a perioadei de desfăşurare 
 contactarea instituţiilor locale de presă şi a celor administrative
 elaborarea comunicatelor de presă şi a invitaţiilor
 stabilirea locaţiei pentru conferinţa de presă 
 calculul bugetului estimativ (cazarea, masa şi transportul inspectorilor, protocol, etc.)
 colectarea informaţiilor cu privire la agenţii economici din zonă (Numărul celor care deţin 

autorizaţie, lista datornicilor şi a utilizatorilor ilegali)
La evaluarea rezultatelor unui DESANT se ţine cont de:
 numărul autorizaţiilor încheiate
 lista agenţilor economici care refuză să intre în legalitate
 sumele aduse de noile autorizaţii intrate în plată regulată
 modul în care ziarele, televiziunile şi radiourile locale reflectă activitatea CREDIDAM.

Inspectorii CREDIDAM în DESANT la Sinaia 
De la stânga la dreapta: Nicolae Mateescu , Lucia Zelenyak, Gheor-

ghe Ilinca, Val Mănescu, Vasile Diaconu, Eugen Vizan
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Ştefan Gheorghiu şi Ştefan Marinică Grando la conferinţa de presă - Constanţa 
26 iulie 2007

Firmele care au refuzat să încheie contracte cu CREDIDAM pentru eliberarea licenţei vor suporta rigorile legii. 

TURISM HOTELURI RESTAURANTE
MAREA NEAGRĂ SA EFORIE NORD SA

HOTEL FORUM
 
TERASA VRAJA MARII

ŞTEFLUX SRL

HOTEL CRIS

MI GEV SRL
 
PLATINIUM INVEST SRL

HOTEL REGAL
 
HOTEL IMPACT
 
GREEN HOUSE SRL
 
CHITCOM SRL
 
HOTEL WHITE INN –
 SC SETTIMA IMPEX SRL

HOTEL BEL-AIR 3 STELE
 
HOTEL TINERET - PF SÎRBU PETRE
 
HOTEL EDMOND
 
TERASA “10 STEJARI”
 
TERASA TI AMO
 
SC EXOTIC SRL
 
SC LAURETTE SRL
 
SC CONLEMN SRL
 
SC SUCOROM SRL
 
SC KAF ACTIV SRL
 
SC STRATICA SRL
  
SC DOMANI GIO SRL 

(AQUA PARK, 20 HOTELURI, 15 RESTAURANTE, BARURI, TERASE)

COSTINEŞTI

PLAJA COSTINEŞTI

PLAJA COSTINEŞTI

PLAJA COSTINEŞTI

STR.TINERETULUI, NR.10, COSTINEŞTI

RESTAURANT

COSTINEŞTI

COSTINEŞTI

STR.TINERETULUI, NR.7, COSTINEŞTI

RAMNICU VALCEA, STR.CALEA LUI TRAIAN, 189

STR.BREZOIANU, NR.36, BL.17, AP.34, SECTOR 1
BUCURESTI

STR.GARII, NR.127, COSTINEŞTI

AUT.9/2003, COSTINEŞTI

STR.DEZROBIRII, EFORIE SUD

PLAJA COSTINEŞTI

STR.TINERETULUI, COSTINEŞTI

TERASA PUIU”S,PLAJA MANGALIA, IEŞIRE SPRE SATURN

PLAJA MAMAIA, ZONA HOTEL ALBATROS,CUI RO1887645

GRĂDINA DE VARĂ SATURN

TERASĂ PLAJA MANGALIA,MIRCEA CEL BĂTRÂN NR.5

RESTAURANT PLAJA MANGALIA

RESTAURANT PESCARESC,STR.VASILE PÂRVAN, NR.14, MANGALIA

RESTAURANT DELTA,STR.MIHAI EMINESCU, NR. 8

DESANT LITORAL 007
 Ca şi în anii precedenţi, CREDIDAM a organizat în această vară, între 23-27 
iulie şi între 13-17 august 2007, două ample acţiuni de acordare de autorizaţii 
şi de verificare a modului în care agenţii economici utilizatori de fonograme şi 
videograme în scop comercial (ambiental) respectă Legea numărul 8 din 1996 
şi celelalte prevederi legale privind drepturile conexe ale artiştilor interpreţi. 
Sub denumirea DESANT LITORAL 007, verificările au vizat peste 250 de agenţi 
economici cu activitate sezonieră sau permanentă in staţiunile de pe Litoral. 
 Un punct important în programul acţiunii  DESANT LITORAL 007 l-a 
constituit Conferinţa de presă organizată în ziua de 26 iulie la Teatrul Naţional 
de Operă şi Balet Oleg Danovski din Constanţa, la care au participat peste 20 
de jurnalişti din presa scrisă şi din audiovizualul local şi naţional. Aceştia s-
au arătat interesaţi de acţiunea iniţiată de instituţia noastră şi au reflectat pe 
larg, în articole şi emisiuni, atât scopul acţiunii, cât şi rezultatele concrete ale 
prezenţei noastre pe Litoral. La întrebările jurnaliştilor, din partea CREDIDAM 
au răspuns directorul general, domnul Ştefan Gheorghiu, vicepreşedintele 
Ştefan Marinică Grando şi inspectorul Valentin Mănescu.
 Controalele au fost efectuate de echipe de câte doi inspectori ai CREDIDAM, 
repartizate în zonele Constanta, Mamaia, Mangalia, Neptun, Jupiter, 2 Mai şi 
Venus. La acţiuni au participat vicepreşedintele CREDIDAM Ştefan Marinică 
Grando şi inspectorii:  Valeriu Diaconu, Gheorghe Ilinca, Niculae Mateescu, 
Valentin Mănescu, Eugen Vizan şi Lucia  Zelenyak. Inspecţiile s-au desfăşurat 
zilnic intre orele 10 – 24. 
 Au fost acordate 200 de noi autorizaţii. 
 Inspectorii CREDIDAM au beneficiat de sprijinul Inspectoratului Judeţean 
de Poliţie Constanţa, prin doi ofiţeri delegaţi să însoţească inspectorii 
CREDIDAM. Acestora li s-a înmânat „lista neagră” a utilizatorilor depistaţi fără 
licenţă care au refuzat să intre in legalitate, sau care au reacţionat cu violenţă 
la insistentele inspectorilor noştri de a-i convinge că autorizaţia CREDIDAM nu 
este facultativă, ci obligatorie. 
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 Prezentăm mai jos lista agenţilor comerciali care, cu toate insistenţele 
inspectorilor, au refuzat vehement să completeze documentele de autorizare, 
preferând să rămână în afara legii:
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CREDIDAM 
a organizat în perioada 24-29 septembrie 2007 

acţiunea 
DESANT Valea Prahovei 007

 Verificările au vizat peste 100 de agenţi economici cu activitate sezonieră sau permanentă în staţiunile din 
această importantă zonă turistică. DESANTUL, a cuprins nouă localităţi din judeţele Prahova şi Braşov : Câmpina, 
Comarnic, Breaza, Cornu, Băicoi, Sinaia, Azuga, Buşteni, Predeal. 
 Acţiunea a fost precedată de două conferinţe de presă organizate la Ploieşti (24 septembrie - Teatrul Toma 
Caragiu) şi în Braşov (25 septembrie - Sediul IJP) la care au fost invitaţi  ziarişti şi reprezentanţi ai organelor de poliţie 
şi în care au fost prezentate activitatea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi, 
legislaţia din domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi situaţiile utilizatorilor din cele două judeţe. A fost făcută 
publică  „lista neagră” a utilizatorilor depistaţi fără autorizaţie CREDIDAM.
 În zilele următoare, ziarele, radiourile şi televiziunile locale au reflectat pe larg, în articole şi emisiuni activitatea 
CREDIDAM, iar pe fluxurile de ştiri al MEDIAFAX şi ROMPRES au apărut comunicate ale corespondenţilor locali, 
referitoare la acţiunea DESANT VALEA  PRAHOVEI 007.
În urma publicării listei negre a utilizatorilor ilegali din presa audiovizuală din judeţul Braşov, am avut o reacţie 
promptă din partea conducerii firmei RTT Braşov, care, aflând că figurează pe lista neagră, a achitat integral sumele 
datorate, demonstrând că un bun management permite plata obligaţiilor şi a datoriilor curente, fără a pune în 
pericol afacerea. Considerăm că o astfel de atitudine denotă o gândire modernă, deschisă, care conştientizează că 
munca artiştilor trebuie plătită. 
Au fost acordate 117   licenţe.
 În majoritatea cazurilor, prezenţa inspectorilor în unităţile comerciale a fost întâmpinată cu interes. Utilizatorii 
au semnat documentele pentru încheierea licenţei pe loc, fără să fie obligaţi să mai facă alte demersuri care le-ar fi 
pricinuit o pierdere de timp, sau perpetuarea situaţiei de ilegalitate în care se aflau. 
În alte cazuri, contractele nu au fost definitivate din motive subiective  invocate de utilizatori, cele mai frecvente 
fiind lipsa ştampilei sau necesitatea de a consulta patronul sau juristul. Celor care au manifestat interes pentru 
dialog, li s-a acordat un termen de două săptămâni  pentru intrarea în legalitate.
În mai puţine situaţii, inspectorii s-au confruntat cu refuzuri categorice, dublate de atitudini cel puţin nepoliticoase, 
dacă nu violente, din partea utilizatorilor: 

Câmpina: VARELI SRL - Str. M.Kogălniceanu 37 ( BAR )
Breaza:SAN GIORGIOS SRL, strada Republicii 40-42 (sală de jocuri) şi PF TUDOR, stradaTălii 14 bis (pensiune) 
Cornu: GURA DIHAM SRL, sediul în  Buşteni, Valea Cerbului 1 ( BAR CORNU), PANCU PROD COMPANY cu sediul în 
PLOIEŞTI ( Restaurant )  şi PFA CUIBUL FERICIRII SRL, Str. Paris 298  (Pensiune** ) 
Buşteni: GURA DIHAM SRL , Valea Cerbului 1 (cabană) şi CRIN ALEX SIA SRL Independenţei 35 
(pensiune+restaurant)
Azuga: CASA NICOLENCO , strada Ritivoiu (pensiune + restaurant) şi EUROSALT SA  cu sediul în BUCUREŞTI ( Hotel 
Azuga)
Sinaia: SUABIS SRL, Str. A Iancu 2 A (pensiune ***) şi REGINA SRL, strada Ferdinand 18 (HOTEL REGINA)
Predeal: SC CASA ALBĂ SRL Str. M.Săulescu 2 bis (pensiune+restaurant).

Sub tirul întrebarilor
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Conferinţa de presă organizată de CREDIDAM la Braşov s-a bucurat de 
colaborarea conducerii Inspectoratului de Poliţie al judeţului

La sediul Inspectoratului de Poliţie al judeţului 
Braşov, gazetarii din presa locală şi corespondenţii 
presei centrale au consemnat cu interes noutăţile din 
domeniul  Drepturilor conexe.

Reprezentanţii Inspectoratului judeţean 
de Poliţiei Prahova au fost alături de noi şi 

conferinţa de presă de la Ploieşti
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CHIR HOTEL INTERCONTINENTAL 
BUCURESTI
NEW WAVE CA SRL
TAN TAN ENTERTAIMENT SRL
ZIGGO HOUSE SRL
NIS TUR SRL
ELECTROFRIG IMPEX SRL
CASINO ENTERTAIMENT CENTER
CENTRUL DE AFACERI MAREA NEAGRA
ELENY SRL
NOI ART SRL
HARD DISCOUNT SRL
HOTEL CONCORDIA
NADINE COM SRL
DANCAT SRL
CICOMTUR SRL

GINO STYLL SRL
CAFE LOOK IMPEX SRL
SARTEX SERV SRL
DIMAD TURISM SRL
EUROPIG SA
ALGEBO TURISM SRL
MHB INTERNATIONAL SRL
LAGUNA DI VENEZIA SRL
JUBILEU SERVICE SRL
MORGANA INVEST SRL
IULIUS GRUP SRL
KONTI INTERNATIONAL GAMES SRL
LIZIERA COMTOUR
PIETROASA SA
SEVEN ELEVEN COM SRL
STELLA SRL

TURABO GRUP SRL
VILA ZORILE SRL
MEDINST DIAGNOSTIC ROMANO-
GERMAN SRL
VOIAJOR SRL
VOILA AS SRL
YOURS HOTEL SRL
BARON SERVICE SRL
PARC MAMAIA SRL
AUSTRIAN INVEST SRL
HOTEL CAPITOL 
SUGASKERT SRL
COMPLEX BICAZ SA
CAMPEANU CONSTRUCTII SRL
 HUALONG IMPEX SRL
ASVANOF SRL

COMPLEX BASTION SRL
SUPER CONSTRUCT SRL
COD IRISH CONECTION SRL
 THE OFFICE SRL
FLORIMIR PRODCOM SRL
VANDIA 2004 SRL
DUGU & MAYER IMPEX SRL
 ALANA`S SRL
TAGS SRL
CENTRAL SRL
DO  SRL
BAMBUS COMPANY SRL
OBSESIA SRL

Lista Neagră Ambiental

Lista Albă Televiziune
Societate	 Post	tv

DESTEPTAREA	SA	 ALFA	TV
ETNO	FOLCLOR	MEDIA	SRL	 ETNO	TV
EUROMEDIA	TV	 UNU	TV
MASS	MEDIA	ROMANIA	DE	MAINE	 TV	ROMANIA	DE	
MAINE
NEW	TREND	MEDIA	SRL	 UTV
PRO	TV	SA	 PRO	TV
REAL	TOP	MEDIA	SRL	 TARAF	TV

Societate	 Post	tv

REDESTEPTAREA	PRESS	SRL	 TEN	TV
SBS	BROADCASTING	GROUP	SRL	 KISS	TV
DOGAN	MEDIA	INTERNATIONAL	 Kanal	D
UNICORN		PRODUCTIONS		 Cosmos	tv
TV	ANTENA	1	SA	 ANTENA	1
ANTENA	3	SA	 ANTENA	3
ANTENA	4	SA	
EURO	CHANNEL	INTERNATIONAL	SRL	 MONEY	CHANNEL

Societate	 Post	tv

MEDIA	GRUP	PRODUCTION	SRL	 FOCUS	TV
PRIM	PLAN	SA	 TV	GALATI
RADIOTELEVIZIUNEA	TRANSILVANIA	 RTT
REAGAL	SRL	RM	VALCEA	 TV	VALCEA	
TELE	M	SA	 TELE	M	IASI
UNIVERSUL	DAMBOVITEAN	 DAMBOVITA	TV
2M	TRADE	PRIMA	SRL	 IMPACT	TV

Lista Albă Radio
Societate	 Post	Radio

2M	TRADE	PRIMA	SRL	 RADIO	IMPACT
ALAMO	IMPEX	SRL	 RADIO	GAGA
ARTPRESS	IMPACT	 RADIO	D	DAMBOVITA
ATLAS	SRL	 RADIO	ATLAS
ATN	Trust	Press	 RADI	CAMPUS	BUZAU
COMPANIA	DE	RADIO	PRO	SA	 PRO	FM
DADA	MUSIC	 RADIO	DADA
DESTEPTAREA	SA	 RADIO	ALFA
EUROMEDIA	GRUP	SRL	 RADIO	IMPULS
Europe	Deloppement	 EUROPA	FM
EXPRESIV	 RADIO	TOTAL
GALAXY	SRL	 RADIO	GALAXY
HIT	MEDIA	INVESTMENT	 RADIO	HIT
IMAGE	GRUP	SRL	 RADIO	PLUS	FM
KART	SRL	 RADIO	HORION
LEASING	ROM	SRL	 RADIO	UNISON	FM
MEDIA	EVENIMENT	 RADOI	EVENIMENT
MEDIA	GROUP	PRODUCTION	SRL	 RADIO	FOCUS	BUZAU

Societate	 Post	Radio

MEDIA	MANAGER	 RADIO	OLTENITA
MEDIA	SAT	 CITY	RADIO	CAREI
MEDIA	SUD	EUROPA	SA	 RADIO	SUD
MEDIASET	INTERNATIONAL	 RADIO	DELTA	TULCEA
MERIDIAN	MEDIA	 RADIO	MERIDIAN
MG	99	SA	 RADIO	IMPACT
MITROMEDIA	SRL	 RADIO	BLAJ
ON	AIR	STUDIO	SRL	 ITSY	BITSY
PLOIESTI	IMPORT	EXPORT	 RADIO	PRAHOVA
PRAXIS	SRL	 RADIO	LOGOS	
PRIMA	PRES		 RADIO	PRIMA
PRO	IMAGINE	SRL	 RADIO	SICULUS
PROFITON	SRL	 RADI	PROFI
PUBLIDIVERS		SRL	 	RADIO	COLOR	

HUNEDOARA
R	ARGUS	 RADI	ARGUS
RADIO	CITY	FM	 CITY	FM
RADIO	RFI	 DELTA	RFI

Societate	 Post	Radio

RADIO	TERRA	SRL	 TERRA	RADIO
RADIO	UNU	SATU	MARE	 RADIO	UNU
RADIO	VIPP	SRL	 VIPP	RADIO
RADIO	XXI	SRL	 RADIO	21
REDESTEPTAREA	PRESS	 NOVA	FM
REGAL	RM.	VALCEA	 RADIO	REGAL
ROMERICA	INTERNATIONAL	 RADIO	VOCES	CAMPI
SBS	BROADCASTING	GRUP		 MAGIC	FM,	KISS	FM
SEMNAL	MEDIA	 RADIO	SEMNAL
SMART	BUSINESS	COM	 RADIO	ORION	MUSCEL
SPORTUL	GORJEAN	SRL	 RADIO	INFINIT
STIREA	 PARTIUM	RADIO
STUDENT	MEDIA		 STUDENT	FM
TELESON	SRL	 RADIO	SON
VIDEO	SERVICE	 ORIZONT	FM
VIVIAN	AUTO	GAZ	SRL	 RADIO	EXPRES	FM
VOCEA	EVANGHELIEI	 VOCEA	EVANGHELIEI
VOX	T	 RADIO	VOX	T

CONTINENTAL	HOTELS	SA
ANA	HOTELS	SA
UNITA	TURISM	HOLDING	SRL	CLUJ
TAROM
RATB
ROWA	DANY	F	SRL
REWE	ROMANIA	SRL
METRO	CAH	AND	CARRY
BRICOSTORE	SRL
REAL	HYPERMARKET	ROMANIA	SRL
PRAKTIKER	ROMANIA	SRL
ANGST	SRL
ALPIN	2003	SRL
ARROW	INTERNATIONAL	SRL
SIQUA	HOTEL	SRL

BIA	MARY	SRL
EURO	GSM	SRL
EVOLINE	IMPEX	SRL
MIROGLIO	SRL
OTTER	DISTRIBUTION	SRL
MOLL	ROMANIA	SRL
FLANCO	INTERNATIONAL	SRL
FLAMINGO	COMPUTERS	SA
XPO	NOI	SRL
BECKER	BRAU	SRL
STOP	SRL
CORSSA	SRL
STAFF	COLLECTION	SRL
PORSCHE	ROMANIA	SRL
K&K	HOTELS

SAVION	HOTEL	SRL
ONT	CARPATI	SUCURSALA	NEW	MONTANA
ELMEC	ROMANIA	SRL
HAGI	GROUP	SRL
REX	MAMAIA
AMERICAN	RESTAURANT	SYSTEM
TROTTER	PRIM	SRL
AMBASADOR	MAMAIA	SRL
ACCOR	HOTELS	SRL
CONSTRUCŢII	ERBAŞU	SRL
BISTRIŢA	SA
ANCHOR	GRUP
WIN	MAGAZIN	SA
KAUFLAND	SCS
SPRING	PROD	COM	SRL

MARSHAL	TURISM	SRL	BUCURESTI
PETROM	SA
LUK	OIL	DOWNSTREAM	SA
ROMPETROL	DOWNSTREAM	SA
OMV	ROMANIA	MINERALOEL
TURISM	FELIX	SA
RAAPPS	SRP	TRIUMF
ORANGE	ROMANIA	SA
COHN	&	JANSEN	-	ASHLEY	&	HOLMES	SRL
SMS	ROMANIA	SRL
PRO	HOTELS	SRL
ROMENERGO	SRL
GREGORYS
MEGA	IMAGE	SA

Lista Albă Ambiental
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Lista Neagră Televiziune
Societate Post tv

ABC PLUS MEDIA SA NATIONAL TV
CLAS MEDIA SRL FAVORIT TV, N24
AFLUX PUBLIPROD SA TV FLUX
ARD-SAT AS TV
CARGO SPED SRL TV SIBIU
CINEMAR SRL TV CINEMAR
CVINTET TE-RA SRL STUDIOUL DE TV SI RADIO
DATINA SRL DATINA TV
DIGITAL 3 SA DIGITAL 3
EURO TV SRL EURO TV
EX COMPUTER  SRL TV CRISTAL
EX-TOUR-SILVANIA SRL TV CRISTAL
FILRENI GLOBAL SRL MIX TV
FORUM PRIVAT OLTENIA SRL OLTENIA TV
GLOBAL VIDEO MEDIA SRL ALPHA TV
LUX EUROINVEST SRL TVB
MARITIME TRENING CENTER TELEVISION  MTT
MEDIA STIL SRL MEDIA TV
NEWS TELEVISION ROMANIA SRL B1 TV
OCRAM TELEVIZIUNE SRL OTV
OLTENIA NETWORK CABLE SRL OLTENIA TV

Societate Post tv

ONE MEDIA SRL ONE TV 
RADIO SPECIAL SA MIX TV
RADIO TAMPA SRL MIX 2
RADIOTELEVIZIUNEA ARAD SRL TELEVIZIUNEA ARAD
RALEX COMIMPEX SRL REALITATEA TV DEVA
REALITATEA MEDIA SA REALITATEA TV
ROMTEL MEDIA CONSULTING SRL ROM TV
RTS SA RADIOTELEVIZIUNEA SIBIU
SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN SRL TV EVENIMENT
SEMNAL MEDIA HOLDING SRL SEMNAL MEDIA HOLDING
SET UP MEDIA SRL PARTENER TV
SOTI CABLE NEPTUN SRL NEPTUN TV
T.M.M. TRADING SRL DEVA
TELE M INVEST SA TELE M
TELECROMA MEDIA SRL DIRECT DIGITAL TV
TELEVIZIUNEA PARANG SRL TV PARANG
TEMATIC CABLE SRL CHERRY MUSIC
TERRA SAT SRL TERRA SAT STUDIO TV
TVP MEDIA SRL TELE 7 PARANG
UNIVERSUL TV UNIVERSUL TV

Societate Post Radio

ABC PLUS MEDIA SA NATIONAL FM
CLAS MEDIA SRL FAVORIT FM
AGECOM SRL RADIO IMPACT
AUDIO DELTA SRL RADIO MICUL SAMARITEAN
BALEANU SERVCOM SRL STUDIO B
BEST SOUND ENERGY SRL RADIO ENERGY
CANARIS SRL RADIO IMPULS
CARGO SPED SRL RADIO 21 SIBIU
COMIND GORJ SRL RADIO TG JIU
CONFLUENTE DORNENE SRL RADIO ORION
CVINTET TE-RA UNISON RADIO BARLAD
DIGITAL 3 SA RADIO STAR
DINAMIC AUDIO SERV VOCEA SPERANTEI
DORNACOM SRL RADIO DORNA
ECO BUSSINES SRL RADIO 1 FM
EX COMPUTERS CLUB FM
EX-TOUR SILVANIA SRL T5 ABC
FAN RADIO GALAXIA RADIO GALAXIA
FS PRODUCTION RADIO FUN FM
GALAXY RADIO SRL CIVIC FM
GLOBAL VIDEO MEDIA RADIO ALPHA TOTAL
H PEPINE MEDIA SRL DEUTSCHE WELLE
H&H MEDIA SRL RADIO S.O.S.
IMPACT FM SRL RADIO IMPACT
INFO MEDIA RADIO DEVA
MEDIA SRL RADIO MEDIA BACAU
MEDIA STIL SRL RADIO SMILE
MEDIANET SRL RADIO DIRECT FOCSANI
MIHAI IUGA MEDIA 725
MINISAT TELECOM SRL RADIO MINISAT
MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI RADIO TRINITAS
MULTIMEDIA TEF 2000 SRL MUNTENIA FM

Societate Post Radio

NORDAB TRADE RADIO STAR SEBES
OXYGENE SRL RADIO ORION
PANSATELIT COMUNICATII KISS FM TURDA
POLIFONIC RADIO GUERRILA
POLIGLOT GROUP SRL POLIGLOT FM
PRO IMAGINE SRL RADIO SICULUS
RADIO ARDEALUL RADIO ARDEALUL
RADIO CAMPUS SRL(BUZAU) RADIO CAMPUS
RADIO CNM SRL RADIO CNM
RADIO METRONOM SRL RADIO METRONOM -GX
RADIO RADAUTI SRL RADIO RADAUTI
RADIO SRL RADIO MIX FM
RADIO STIL SRL STIL FM
RADIO TIMPA SRL RADIO TAMPA
Radio Top 91 Srl RADIO TOP 91
RADIOTELEVIZIUNEA ARAD RADIO ARAD
REALITATEA MEDIA SA  RADIO GUERILLA 

BUCURESTI,REALITATEA FM
ROMISRA MEDIA SRL CRISTAL FM
RTV CNB SRL CLUB FM
SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN RADIO EVENIMENT
SELIA SRL VOX RADIO
SOTI CABLE NEPTU SRL RADIO NEPTUN
SPORT FM RADIO SRL SPORT FM
STIL FM STIL FM-CALARASI
TEHNIC SRL KISS FM BRAILA
TELE M INVEST SA RADIO M+
TEMATIC CABLE SRL RADIO JAZZ
TONIGHT SRL TONIGHT
TROPHEN IMPEX SRL OMEGA
VALEA CASELOR RADIO BALADA
WEST IMAGE SRL RADIO COLOR

Lista Neagră Radio
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VĂ AŞTEPTĂM 
SĂ INTRAŢI

ÎN POSESIA 

LOR!  

Nume prenume Data 
expirării

Abraham Rareş Mihai 7/1/2008

Balu Ion 9/1/2005

Boroda Razvan Ciprian 11/1/2008

Cleps Elena 4/1/2008

Manea Horia Alexandru 4/1/2008

Manta Angelica Madalina 5/1/2008

Mardare Vasile 9/1/2005

Marinescu Mihai Cosmin 4/1/2008

Mariuţă Cornel 9/1/2005

Nicolescu Ruxandra 7/1/2008

Oprea Aurelian 2/1/2008

Pârvu Adriana 4/1/2008

Spătar Maria Cristina 3/1/2008

Stan Laurenţiu 9/1/2008

Stoica Gigi Elvis 9/1/2005

Taty Poaty Monique 10/1/2007

Toma Mirela 11/1/2008

Ursei Alexandru 11/1/2008

Vântu Cornel 2/1/2008

Voicu Maria Liliana 10/1/2005

Zamfir Cătălin 3/1/2008

  1.   Andrei Elena 1/1/10 
  2.   Andronache Doina 10/1/09 
  3.   Andronache Nina Aurora 10/1/09  
  4.   Apostol Andrei 10/1/09 
  5.   Avram Dănuţ 1/1/10 
  6.   Balboni Fulvio 1/1/10 
  7.   Balea Mihai 10/1/09 
  8.   Barbu Remus 1/1/10  
  9.   Birică Mariea 10/1/09 
10.   Bordeanu Petronela Alina 9/1/09 
11.   Botez Tatiana 10/1/09 
12.   Buica Constantin 9/1/09 
13.   Butnaru Andreea Laura 9/1/09 
14.   Căpăţâneanu Liliana 4/1/09 
15.   Cebotari Ana 4/1/09 
16.   Cernăuţan Radu Constantin 1/1/10 
17.   Ciocoiu Daniela Mihaela 9/1/09 
18.   Ciurel Sofie 9/1/09 
19.   Cociuba Gabriela 10/1/09 
20.   Codreanu Alexandru 1/1/10 
21.   Constantinoiu Daniela 1/1/10 
22.   Covali Anatolie 1/1/10 
23.   Covali Lucreţia Ecaterina 1/1/10 
24.   Dodoc Nicolae 10/1/09 
25.   Duicu Constantin 1/1/10 
26.   Dumitrescu Anatol 1/1/10 
27.   Faur Corneliu Sorin 10/1/09 
28.   Gheorghe Aglaia 10/1/09 
29.   Goldbach Felix Constantin 1/1/10 
30.   Iliescu Ileana 10/1/09 
31.   Indrecan Ioan 10/1/09 
32.   Ioniţă Aurel 10/1/09 
33.   Lipoczi Nicolae 1/1/10 
34.   Maxim Catalin 9/1/09 
35.   Mihai Eugenia Viorica 1/1/10 
36.   Mincă Marian 1/1/09 
37.   Mirică Claudiu Adrian 9/1/09 
38.   Moldovan Sergiu Vasile 10/1/09 
39.   Pitulac Valeriu 10/1/09 
40.   Popa Andrei 1/1/10 
41.   Popa Sanda 10/1/09 
42.   Popovici Anca 9/1/09 
43.   Prisada Ion 1/1/10 
44.   Rădoi Viorica 9/1/09 
45.   Rusenescu Ovidiu 10/1/09 
46.   Sandu Gabriel 4/1/09 
47.   Sandu Viorica 9/1/09 
48.   Săvulescu Gabriel 1/1/10 
49.   Şerban Claudiu Augustin 9/1/09 
50.   Seropian Liliana 1/1/10 
51.   Şofran Cristina 1/1/10 
52.   Spiridonescu Mihail 10/1/09 
53.   Stăniloiu Cristina 4/1/09 
54.   Stoica Manole Dragoş 1/1/10 
55.   Tcaciuc Niculina 1/1/10 
56.   Tetrade Adrian Ilie 10/1/09 
57.   Tita Elena Rodica 1/1/10 
58.   Toma Anuţa 10/1/09 
59.   Tomescu Tudor 10/1/09 
60.   Tudorancescu Daniela 9/1/09 
61.   Urea Raluca Elena 10/1/09 
62.   Valsami Mugur Mitruţ 1/1/10 
63.   Varga Vasile Francisc 1/1/10 
64.   Vasilache Alexandru 10/1/09 
65.   Vlădescu Antoanela 9/1/09

CARDURI AFLATE
LA SEDIUL CREDIDAM CARDURI EXPIRATE

Nume Prenume Localitate

POPOVICI HORIA Bucureşti
GRIGOR IOAN Arad
ŞERBĂNESCU NATALIA Bucureşti
GIURUMIA AURELIAN Bucureşti
POMOJE NICULAE PUIU Bucureşti
LUNGU ALEXANDRU Bucureşti
RUSU IONEL Bucureşti
CIUREL MARIA Bucureşti
GEORGESCU IOAN Braşov
STOICA ŞTEFAN Bucureşti
CIUREL SOFIA Bucureşti
HUZUM VASILE Bucureşti
DANCIU CONSTANTIN DORIN Bucureşti
CONSTANTINESCU ILEANA MIREILLE Bucureşti
ANDREI VICTOR IOAN Cluj Napoca

Sunt căutaţi moştenitorii următorilor membri 

CREDIDAM
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Nume prenume Data 
expirării

Abraham Rareş Mihai 7/1/2008

Balu Ion 9/1/2005

Boroda Razvan Ciprian 11/1/2008

Cleps Elena 4/1/2008

Manea Horia Alexandru 4/1/2008

Manta Angelica Madalina 5/1/2008

Mardare Vasile 9/1/2005

Marinescu Mihai Cosmin 4/1/2008

Mariuţă Cornel 9/1/2005

Nicolescu Ruxandra 7/1/2008

Oprea Aurelian 2/1/2008

Pârvu Adriana 4/1/2008

Spătar Maria Cristina 3/1/2008

Stan Laurenţiu 9/1/2008

Stoica Gigi Elvis 9/1/2005

Taty Poaty Monique 10/1/2007

Toma Mirela 11/1/2008

Ursei Alexandru 11/1/2008

Vântu Cornel 2/1/2008

Voicu Maria Liliana 10/1/2005

Zamfir Cătălin 3/1/2008

Emma Teodora CiocârlanEmanuell Novak

Cu toţii am observat că avem nevoie din ce în ce mai mult de asigurări, pe 
măsură ce ne integrăm în sistemul European.

CREDIDAM este o asociaţie importantă pentru noi, cu un număr de peste 
7000 de artişti interpreţi. Me-
sajul nostru către voi este: 
profitaţi de puterea de a 
negocia în interesul vostru 
produsele de asigurare de 
care, inerent, avem cu toţii 
nevoie.

IRIB Asigurare SA  
vă stă la dispoziţie, oferindu-
vă gratuit consultanţa de care 
aveţi nevoie pentru 
• a vă descurca în hăţişul 
condiţiilor şi clauzelor contrac-
telor de asigurare;
• a vă proteja patrimoniul;
• a vă proteja propria 
persoană.

Avem capacitatea de a nego-
cia în numele dumneavoastră 
poliţele de asigurare astfel 
încât să obţinem:
• clauze specifice artiştilor 
interpreţi;
• contracte cu acoperire 
atât pe teritoriul României cât şi internaţional;
• alte clauze speciale dorite de dumneavoastră;
• reduceri semnificative ale primei de asigurare de la importante societăţi 
de asigurare care colaborează cu noi, cum ar fi:  

• Allianz Tiriac Asigurări
• Generali Asigurări
• Omniasig
•  BCR Asigurări

Produsele pe care vi le recomandăm pentru protecţia patrimoniului 
dumneavoastră sunt: 
• asigurarea de locuinţă şi conţinut;
• asigurarea de avarii si accidente auto (CASCO);
• asigurarea instrumentelor muzicale pe timpul călătoriei.

Produsele pe care vi le 
recomandăm pentru 
protecţia persoanei 
dumneavoastră sunt: 
• asigurare medicală 
de călătorie;
• asigurare de viaţă cu 
acumulare de capital;
• asigurare de acci-
dente;
• asigurare de pensie 
suplimentară facultativă;
• asigurarea asistenţei 
medicale.

De asemenea nu trebuiesc 
neglijate poliţele de:
• răspundere civilă 
auto faţă de terţi
• răspunderea civilă 
generală familială.

În cazul în care sunteti 
interesaţi de cele prezen-
tate, vă rugăm să nu 
ezitaţi a ne contacta la 
IRIB Asigurare SA, B-dul 
Gheorghe Magheru nr 9, 
Sc.1, Et.1, Ap.4, sect.1, Bu-
curesti, tel.: 021/314.25.90, 
021/314.25.20, fax: 

021/314.21.30, persoana de contact 
dl. Luciano SGARRO, mobil: 0752 029 753, luciano.sgaro@email.ro, 
menţionând faptul ca sunteţi membru al CREDIDAM.
Rămânem la dispoziţia dumneavoastră şi vă aşteptăm să ne vizitaţi la birou, 
să ne contactaţi telefonic sau să ne transmiteţi chestionarul ataşat prin fax 
sau email.

Cu stimă,
Luciano SGARRO

Dragi Prieteni,
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CREDIDAM este o asociaţie 
importantă pentru noi, cu 
un număr de peste 7000 de 
artişti interpreţi. Mesajul nos-
tru către voi este: profitaţi de 
puterea de a negocia în intere-
sul vostru produsele de asigu-
rare de care, inerent, avem cu 
toţii nevoie.

Insurance Reinsurance International 
Broker de Asigurare SA

este una din cele mai importante societăţi de brokeraj din domeniul asigurărilor.

Portretul unui înger Un viitor membru credidam
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V. V-am adus interviurile  dumneavoastră pe care le-am găsit plutind prin 
Internet…
M. Nici nu mai ştiu când am dat interviurile astea. Uitasem de ele. Nu se 
mai potriveşte ceea ce am spus atunci cu viaţa mea de acum, cu ce s-a mai 
întâmplat între timp, cu ce am devenit eu… Ar trebui aruncate la gunoi. 
Chiar articolul ăsta, datat 2005, nu mă mai reprezintă. Mă schimb mereu. M-
am schimbat tot timpul. Mă schimbă viata, nu mai e nimic din ce a fost anul 
trecut, luna trecută, ieri, acum o oră. Relativitatea asta îşi vede de drumul ei şi 
ne baga sub şenilă pe toţi, e normal. 

V. Mai e ceva sigur pe care te poţi baza în lumea asta?
M. În ce mă priveşte,  familia şi câţiva prieteni. Dumnezeu. Cred că bunul 
Dumnezeu este peste tot, nu e ca Moş Gerilă, sau  Moş Crăciun, sau cum 
credem noi. Aţi citit interviul imaginar pe care i l-a luat Octavian Paler lui 
Dumnezeu? E foarte frumos, să-l citiţi.

V. Da o sa-l caut, promit. Ce faceţi domnule Marcel Iureş ?
M. Aşa ca om sau ca artist?

V. Ca om mai întâi, după aia, vorbim şi despre artist.
M. Ca om, trăiesc liniştit , mai pun pe casă o tablă luată de vânt, mângâi pisica. 
Copilul, nevasta.

V. Mai degrabă v-aş vedea mângâind un câine, decât o pisică.
M. A, nu, sunt foarte drăguţe. E ok, e in regulă.

V. Teatrul pe care l-aţi înfiinţat în pivniţa unde ne aflăm acum, Teatrul ACT…
M- ACTUL,  ACTUL merge bine. Ne apropiem de o serbare de 10 ani, la anul, 
e în regulă, e bine. Vin din ce in ce mai mulţi oameni, mai mulţi tineri, mai 
entuziaşti, e ok. Avem prieteni buni în jurul nostru. Nu-s mulţi. Pot să-i laud, 
am mai pierdut unii, am câştigat alţii, e normal, aşa-i în viaţă. Dar sigur, sunt 
prieten la cataramă cu Shakespeare, cu Nichita Stănescu , cu Cărtărescu, cu 
mulţi. Unii ştiu, alţii nu ştiu. Alţii simt, alţii nu simt. Dar asta e.

V.  Dar ăştia vii, de ce rămân aşa puţini la un moment dat pe listă?
M. Nu n-au ei nici o vină. Nu e nimeni vinovat când se rupe o prietenie. După 
cum, amândoi sunt responsabili când se leagă o prietenie…Aşa e viaţa…
Aşa a fost de la facerea lumii. Poate chiar mai rău, în sensul bun. Oamenii se 
legau pe suprafeţe şi pe adâncimi sufleteşti mult mai mari. Dar pot să spun că 
am prieteni buni. Toţi actorii din România îmi sunt prieteni.
Doar că acum, în viteza asta blestemată, care e, de fapt, o ficţiune la nivel 
planetar, relaţia între oameni e azvârlită într-o manieră nevrotică, într-un stil 
cu totul şi cu totul bolnav, într-o vâltoare care, dac-o iei la bani mărunţi, nu e 
de loc periculoasă, e o iluzie. E un coşmar în minţile noastre ameţite de atâţia 
stimuli de suprafaţă…
V. Pune la cale cineva toate astea? Cine pune în mişcare vârtejul care ne 
scufundă într-o zonă apocaliptică, care ne transformă în entităţi aproape 
mecanice, reacţionând doar la nevoi primare : hrană, adăpost…?

M. Noi înşine. Vrem să dăm mâna măcar cu diavolul, dacă nu ajungem până 
la Dumnezeu. Părintele Cleopa, invitat la o emisiune Viaţa spirituală unde se 
discuta despre demonul vieţii mondene - şi moderne, fireşte - vorbea despre 
cât de perfid se ascunde diavolul în tentaţiile timpului pe care-l trăim, cât 
de omniprezent este el în tot ce dorim şi în tot ce facem. Părintele a spus: „ar 
trebui să vă consideraţi norocoşi că necuratul e aşa ascuns, că la mine vine din când 
în când în persoană…”  

V. Şi noi îi mai vedem coada câteodată. Unde-şi flutură coada mai des? Prin 
scenă i-o mai vedeţi? E curată scena, e plină de îngeri?
M. Scena nu e niciodată curată. N-ar mai fi scenă! Scena e populată cu oameni, 
cu spirite, cu magie, cu fantome… Să nu mă întrebaţi ce fel, că nu vă spun. 
Vorba aia, nemţească : în fiecare casă există o pivniţă cu un mort în ea. Aşa şi 
cu teatrul. În fiecare teatru există un teanc, un mănunchi de fantome…. 

V. Aţi pomenit de nemţi. Ce-aveţi cu nemţii?
M. Multe lucruri. Cu cultura germană, nu cu nemţii. Nemţii sunt şi ei oameni 
ca toţi ceilalţi, au fantomele lor. Doar că au un umor şi o clasă intelectuală 
grozavă. Oameni cu multe carate, provin din nişte culturi din care n-am 
apucat să înţelegem nici un sfert din ce conţin. Joc acum un text austriac, 
cel mai longeviv spectacol pe un text scris de un austriac. Avem deja şase 
stagiuni cu săli pline. Asta spune multe. Pot să vorbesc mult despre nemţi şi 
despre austrieci. Dar la fel de mult pot să vorbesc şi despre români. Despre 
tineretul român care a trecut de proba învăţatului libertăţii -o probă foarte 
grea!- şi a început să fie selectiv în această formă de libertate care e destul 
de mizeră în România. Mizeră în fondul ei, pentru că fondul ei este confuz. 
Confundăm libertatea cu nesupunerea, cu lipsa de disciplină, cu haosul.

V. Ce înseamnă libertatea, de fapt?
M. Libertatea e totul. Ea îl precede până şi pe Dumnezeu, e o condiţie a 
existenţei lui Dumnezeu, forma supremă a creaţiei. Nu fac judecăţi definitive. 
Am citat dintr-un filozof rus.

V. Să revenim la tineretul de azi. Ce înseamnă tineretul de azi? E o vârstă, e o 
generaţie, e o stare de spirit?
M. Într-un înţeles ordinar, înseamnă toţi cei care s-au născut după noi. În 
termeni demografici înseamnă generaţii.

V. Cât de profundă este generaţia tânără?
M. Mi-e greu să spun. Suntem abia la început, ca societate. Suntem la 1848 
, dacă e să fim cinstiţi. Săritul din piatră în piatră în istorie, presupune riscuri 
pe

 care nu le poţi înfrunta decât întorcându-te la rădăcini. Mai întâi ar trebui 
să înţelegem ce înseamnă să-ţi pui canalizare, să captezi un izvor. Să ştii să 
te urci într-un autobuz, să ai apă curentă, să ai spitale, să nu arunci chiştocul 
oriunde. Ce presupune să faci un copil, să-l creşti, să ai grijă de el, să-i laşi 
moştenire ce ai mai bun…Ce înseamnă limba română, ce tribut uriaş a fost 
plătit pentru ea…Toate astea ar trebui să le ştim, ca să putem sta cu capul sus 
lângă vecinii noştri de Europă…

CU MARCEL 
IUREŞ 
ÎN PIVNIŢA 
CU SPIRIT
Bucureşti, Calea Victoriei 126
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CU MARCEL 
IUREŞ 
ÎN PIVNIŢA 
CU SPIRIT
Bucureşti, Calea Victoriei 126

V. Are nevoie poporul acesta de bici, de zăbală?
M. Nu. S-au purtat cu el aşa cum te porţi cu o slugă, cu nişte servitori, cu nişte 
copii arieraţi. Au fost secole de dispreţ, de înşelătorie, de umilinţă care s-au 
impregnat în noi. S-a înfăptuit un program de distrugere a liderilor autohtoni. 
Un proces perfid de decapitare, care a început cu prigoana răzeşilor, a celor 
care erau gospodari, responsabili. Au făcut-o turcii, au făcut-o ruşii. S-a 
întâmplat de repetate ori, ultima dată în 45. E normal să nu găseşti acum 
lideri, continuitate, speranţă, sacrificiu, martiriu… Dar asta e, a fost soarta 
noastră… 

V. Care e ieşirea?
M. Am intrat cu marasm cu tot în Europa. Orice sistem organic e deschis în 
natură. Se bazează pe circulaţia hidrocarburilor. Dar uite că s-a descoperit 
că în această lume există sisteme perfect închise care nu se bizuie pe 
hidrocarburi. Comunităţi vii care respiră sulf, beau sulf, mănâncă sulf şi se 
înmulţesc în sulf. Departe de mine gândul că poporul român ar fi un astfel 
de sistem închis. Dar situaţia noastră actuală mă împinge la o asemenea 
asociere de idei. Să te obişnuieşti să trăieşti într-o pungă plină cu gaz mortal, 
într-o asemenea duhoare, într-o toxicitate ca asta, să înghiţi atâta otravă şi să 
supravieţuieşti, să mai mişti încă, e o uriaşă performanţă! Prin geam se vede 
că suntem masochişti, dar eu am întâlnit aici, în punga asta, oameni foarte 
fericiţi. Indiferenţa otrăvitoare. Fericirea sulfurică.

V. Vine din sindromul Stockholm, când victima pactizează cu călăul, ba chiar 
se simpatizează reciproc?
M. Trăim multe sindroame sulfurice: sindromul Năstase, sindromul Sacci & 
Sacci, sindromul Văcăroiu-Săniuţă, Becali-MapN, ne hrănim din sindroamele 
astea. Suntem într-o zonă unde tot Occidentul se împiedică. Orice om cu 
mintea clară, normală, se poticneşte când vede cum trăim din sindroame. 
Orice analiză din exterior, de dincolo de geam, durează puţin. 

V. Cum e văzut Marcel Iureş acolo, dincolo? Ca un element aparte de 
substanţa românească? N-am dat de nici o referinţă negativă în cele câteva 
sute de articole despre dumneavoastră care plutesc prin Internet. 
M. Asta e îngrijorător! Îmi creează nişte obligaţii şi o mulţime de datorii. A fi 
român şi a nu semăna cu toţi românii, e o aberaţie. Zi-mi ceva în româneşte 
– m-a rugat Ron Howard -, şi i-am spus câteva replici din „Capra sau Cine 
e Sylvia?”, de Edward Albee. Parcă i-aş fi băgat în sân un cub de gheaţă. L-
a surprins foarte tare cum sună. Extraordinar – a zis – dar nu seamănă cu 
nimic din ce-am auzit până acum! Atât de diferit de orice! Limba română e 
o limbă superbă, poate cea mai bună limbă de teatru. Trebuie să ai grijă de 
o limbă aşa de minunată. Numai că ea e cam părăsită, zace undeva într-o 
baltă de sânge, limba română. Trec cu maşinile peste ea, trec cu Internetul, 
cu afacerile, cu detergenţii, cu telefonia, cu manelele, cu cimentul, şi ea, biata 
de ea, stă acolo şi rabdă.

V. Vorbim de pervertirea limbii noastre şi nu vorbim de spectacolele de teatru 
care uneori o murdăresc, o măcelăresc, o violează…
M. Nu, teatrul nu măcelăreşte limba română, dar poate să nu se ridice la 
strălucirea ei. Nerostind-o cum trebuie. 

V. Nu aveţi cum să păziţi de unul singur spiritele din pivniţa asta unde se face 
ACTUL. Cine vă e aproape? 
M. O, sunt mulţi. Să spun de Peter Simon, preşedinte la un consorţiu de 
firme germano elveţiano italiene, de Liviu Negoiţă, primarul sectorului 3, de 
ARCUB, mai nou.  Ne-a ajutat Antoniu Petrescu de la Eriksson, apoi a fost  şi 
Vodafone şi mulţi alţii… Sunt neaşteptat de mulţi, pentru o ţară în care ideea 
de implicare în cultură, de responsabilitate pentru viitorul spiritual al naţiei 
sunt pe ultimul plan…În jocul social din ţara noastră, actul de sprijinire a 
culturii, a educaţiei, e la mare depărtare de ceea ce ar trebui să fie.

Au	fost	secole	
de dispreţ,	

de înşelătorie,
de umilinţă

care	s-au	impregnat	în	noi.
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Scena nu e niciodată curată.

 N-ar mai fi scenă! 

Scena e populată cu oameni, 

     cu spirite, 

cu magie, 

       cu fantome…

“Scena nu e niciodată curată.

 N-ar mai fi scenă! 
Scena e populată cu oameni, 

     cu spirite, 

cu magie,

 

     cu fantome…”
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V. Cine se opune?
M. Confuzia e pe măsura legislaţiei care e ambiguă, discutabilă... E o zonă tălăzuitoare, ca 
o piftie, nu vreau să vorbim despre asta Statul e patronul acestei ţări. Nu interesează pe 
nimeni care e soarta artistului, a oamenilor de scenă. Consecinţa este lipsa oricărei pieţe de 
artă, e o mlaştină din care toată lumea vrea să scoată peştele cel mare cu un simplu bold. 
Actorul face parte dintr-o breaslă fără statut social bine definit. Şi aici nu e vorba de salarii, 
ci de atenţia care se dă oamenilor de teatru de către stat. Funcţionăm pe un sistem de 
salarizare din 1956!!! Nici UNITER-ul, care ar trebui să fie purtătorul de cuvânt al artiştilor, nu 
apără pe nimeni, nu impulsionează pe nimeni, dă doar nişte premii, odată pe an,  din bani 
statului… De 17 ani ţine un stindard îngheţat.

V. Între instituţiile astea mai mult sau mai puţin active, CREDIDAM-ul unde se găseşte?
M. În balta de care vorbeam, CREDIDAM e un înotător care încearcă să nu-şi murdărească 
slipul. Aşa mi se pare : că o bună parte din energia şi din eforturile acestei organizaţii se 
irosesc într-o bătălie în care nu există reguli. De asta şi părţile ei confuze sunt la vedere. 
Confuzia vine din diferenţa care se face mereu între eroismul declarat, vizibil, şi efectele 
concrete ale acestor eforturi.

V. Vă referiţi la bani?
M. Nu numai. Ci la prezenţa instituţiei în conştiinţa actorilor, a artiştilor, , în prezenţa ei în 
zona socială. Percepţia generală despre CREDIDAM e  că e o pungă un cufăr mare, în care 
din când în când, pe nişte criterii care nu sunt de loc limpezi, televiziuni, radiouri, alţii, varsă 
nişte bani după eforturi imense, scandaluri, procese, mogulii acestor imperii mediatice…
mai aruncă nişte bănuţi. Nimeni nu ştie câţi, care este baza de calcul, cum se dau…Asta 
creează confuzii, suspiciuni…

V. Sunt nişte reguli stabilite prin Statut. Repartiţiile se fac după un punctaj aprobat de 
Adunarea Generală, pe baza play-listurilor şi a fişelor de repertoriu…
M. Aici e o asociaţie, e controlată de cine trebuie, se discută, nu vorbim după ureche. Banul 
e un subiect sensibil şi important pentru toţi artiştii, de acord, dar nu e bine să ne bălăcărim 
prin presă, după atâtea eforturi făcute pentru ca drepturile astea conexe să se materializeze 
şi nişte bani să ajungă la artişti. Ideea de breaslă trebuie să funcţioneze şi în organizaţia 
asta, chiar dacă sunt orgolii inerente, pretenţii uneori exagerate, uimiri… Pe de altă parte, 
să recunoaştem că, instituţia asta, CREDIDAM, a crescut, este acum o forţă, o platformă la 
nivel naţional şi asta nu poate să nu nască suspiciuni şi invidii. 

A consemnat
VAL MĂNESCU
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Aţi avut un debut precoce pe scenă. Cum s-a întâmplat ca o elevă de numai 16 
ani să facă primii paşi în viaţa artistică direct la Teatrul Naţional?

Am avut şansa formidabilă să fiu remarcată de maestrul Sică Alexandrescu. 
Eram în clasa a zecea la Liceul Gheorghe Lazăr şi recitam la o serbare Păstoriţa 
lui George Coşbuc. După câteva luni, jucam un rolişor în „Adam şi Eva” de Au-
rel Baranga. Vă daţi seama ce noroc să descoperi tainele profesiunii de actor şi 
ABC-ul scenei chiar în marele templu al teatrului românesc! 
Atunci, Teatrul Naţional funcţiona în Piaţa Amzei, unde acum e Teatrul Ion 
Creangă. Coboram scările spre scenă, unde era o repetiţie, când aud o voce ca 
un tunet: „Cine e nesimţitul care tropăie în sală?” Doamne, ce ruşine mi-a fost! 
De atunci, intru în teatru în vârful picioarelor, indiferent dacă e ceva pe scenă 
sau nu. E un loc sfânt, unde trebuie să te 
porţi cu pioşenie, ca într-o catedrală.

Se mai învaţă azi abecedarul teatrului, re-
spectul pentru actul artistic?

Din păcate, din ce în ce mai puţin. Lumea 
în care trăim nu mai are timp să ţină sea-
ma de regulile de bun simţ care, cândva, 
erau obligatorii. Nu mai prea contează 
cum stai la masă, cum mergi pe stradă, 
cum te îmbraci, ce gesturi faci. Publicul te 
aprecia nu numai ca actor, ci şi ca om. Era 
important cum te comporţi, nu doar pe 
scenă, era important şi ce maniere ai în 
societate. Pe vremea aceea, tineretul nu 
avea libertăţile de care se bucură azi, dar, 
chiar dacă le-ar fi avut, tot nu cred că ar fi 
avut comportamentul pe care-l afişează 
unii contemporani, astăzi. Erau atunci 
nişte reguli de bun simţ pe care, dacă 
nu le respectai, nu aveai ce căuta nici pe 
scenă, nici în societate.

Cum este tineretul de azi? 

Generaţiile mai tinere dau impresia 
că-şi trec viaţa prea repede şi prea fără 
consistenţă. Poate că am ajuns la o vârstă 
la care-mi pot permite să vorbesc de o 
anumită superficialitate, de prea multă 
nonşalanţă, de o prea mare dorinţă de a avea totul, acum, repede, fără prea 
multă muncă şi bătaie de cap. Poate că profesorii mei de la Institutul de te-
atru mi-au transmis din seriozitatea şi severitatea lor şi poate acum judec prea 
aspru realitatea. Cred că suficienţa, lipsa de rigoare, neseriozitatea despre 
care vorbeam, le-ar displăcea profund marilor legende ale teatrului româ-
nesc pe care i-am avut profesori: Beate Fredanov, Eugenia Popovici, Costache 
Antoniu,Ion Şahighian, Octavian Cotescu…

Vedeţi tineri la spectacolele dvs., în sălile de teatru?

Foarte mulţi şi foarte frumoşi şi foarte deştepţi. Li se citeşte pe faţă inteligenţa 
şi sensibilitatea.

Discutaţi cu ei, vin la cabină după spectacol? Ce vă spun?

Vin cu flori. Sfioşi, emoţionaţi. Vin perechi, de obicei, un el şi o ea. În acest mo-
ment joc în Aşteptând la arlechin, o piesă extraordinară care-ar trebui să figu-
reze în repertoriul oricărui teatru, pentru că e vorba chiar de viaţa artiştilor, 
în care sunt parteneră cu marile actriţe din Teatrul Naţional : Ioana Bulcă, Ta-
mara Buciuceanu, Simona Bondoc, Rodica Popescu, Sanda Toma – vai, tare 
n-aş vrea să uit pe cineva! Iar Raluca Zamfirescu e genială, nu ştiu cum nu 

a primit până acum nici un premiu pentru 
acest rol pe care-l joacă fantastic. Câteodată 
uit rolul meu, furată de interpretarea lor 
extraordinară!

Ce face Estelle?  

Estelle este una dintre eroinele-actriţe pen-
sionare care acum trăiesc într-o maison de 
retraite. Este o fiinţă timidă şi sensibilă. 
Regia aparţine lui Iani Cojar care mi-a dat 
libertatea să-mi compun singur persona-
jul. E o şansă extraordinară să poţi, ca ac-
tor, să construieşti cu propriile tale trăiri, 
cu propria ta forţă de exprimare un rol, 
mai ales când te afli sub direcţia de scenă a 
unui regizor meticulos, care despică firul în 
patru, e atent la fiecare amănunt.
Menirea artistului este să transmită sen-
timente, să intre în sufletul spectatorului 
şi să-l facă să trăiască el însuşi stările şi 
întâmplările de pe scenă. 

Seamănă Estelle cu Aimee Iacobescu, cea 
de toate zilele?

Nici un rol nu seamănă cu actorul care-l 
face. Deşi îl îmbracă în costumul propriei 
sale personalităţi. Dacă eşti menit pentru 
profesia asta – spun profesie, nu meserie, 

- găseşti întotdeauna calea să abordezi un rol în aşa fel încât să eviţi poncifele, 
manierismele, falsitatea. Iar un regizor bun, care cunoaşte disponibilităţile 
interpreţilor, doar sugerează linia spectacolului. 

Eu ştiu din legende că actorul împrumută personajului propriul său suflet. 
Trăiţi, ca să folosesc o expresie consacrată în ştiinţele comunicării, o 
experienţă 
vicarială…

VIAŢA 
CA O SCENĂ 

“Reacţia sălii îţi spune dacă 
eşti credibil sau nu. 

Ţine de un fel de magie să fii 
în stare să faci câteva sute de 
fiinţe care te privesc din sală 

să viseze. 

Teatrul fără 
magie nu 

există.”

Interviu cu Aimee Iacobescu
V. Cine se opune?
M. Confuzia e pe măsura legislaţiei care e ambiguă, discutabilă... E o zonă tălăzuitoare, ca 
o piftie, nu vreau să vorbim despre asta Statul e patronul acestei ţări. Nu interesează pe 
nimeni care e soarta artistului, a oamenilor de scenă. Consecinţa este lipsa oricărei pieţe de 
artă, e o mlaştină din care toată lumea vrea să scoată peştele cel mare cu un simplu bold. 
Actorul face parte dintr-o breaslă fără statut social bine definit. Şi aici nu e vorba de salarii, 
ci de atenţia care se dă oamenilor de teatru de către stat. Funcţionăm pe un sistem de 
salarizare din 1956!!! Nici UNITER-ul, care ar trebui să fie purtătorul de cuvânt al artiştilor, nu 
apără pe nimeni, nu impulsionează pe nimeni, dă doar nişte premii, odată pe an,  din bani 
statului… De 17 ani ţine un stindard îngheţat.

V. Între instituţiile astea mai mult sau mai puţin active, CREDIDAM-ul unde se găseşte?
M. În balta de care vorbeam, CREDIDAM e un înotător care încearcă să nu-şi murdărească 
slipul. Aşa mi se pare : că o bună parte din energia şi din eforturile acestei organizaţii se 
irosesc într-o bătălie în care nu există reguli. De asta şi părţile ei confuze sunt la vedere. 
Confuzia vine din diferenţa care se face mereu între eroismul declarat, vizibil, şi efectele 
concrete ale acestor eforturi.

V. Vă referiţi la bani?
M. Nu numai. Ci la prezenţa instituţiei în conştiinţa actorilor, a artiştilor, , în prezenţa ei în 
zona socială. Percepţia generală despre CREDIDAM e  că e o pungă un cufăr mare, în care 
din când în când, pe nişte criterii care nu sunt de loc limpezi, televiziuni, radiouri, alţii, varsă 
nişte bani după eforturi imense, scandaluri, procese, mogulii acestor imperii mediatice…
mai aruncă nişte bănuţi. Nimeni nu ştie câţi, care este baza de calcul, cum se dau…Asta 
creează confuzii, suspiciuni…

V. Sunt nişte reguli stabilite prin Statut. Repartiţiile se fac după un punctaj aprobat de 
Adunarea Generală, pe baza play-listurilor şi a fişelor de repertoriu…
M. Aici e o asociaţie, e controlată de cine trebuie, se discută, nu vorbim după ureche. Banul 
e un subiect sensibil şi important pentru toţi artiştii, de acord, dar nu e bine să ne bălăcărim 
prin presă, după atâtea eforturi făcute pentru ca drepturile astea conexe să se materializeze 
şi nişte bani să ajungă la artişti. Ideea de breaslă trebuie să funcţioneze şi în organizaţia 
asta, chiar dacă sunt orgolii inerente, pretenţii uneori exagerate, uimiri… Pe de altă parte, 
să recunoaştem că, instituţia asta, CREDIDAM, a crescut, este acum o forţă, o platformă la 
nivel naţional şi asta nu poate să nu nască suspiciuni şi invidii. 

A consemnat
VAL MĂNESCU
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Da, se poate spune şi aşa, dacă ştim că vicarul este cel care, temporar, ţine 
locul preotului într-o parohie. Fascinaţia acestei profesii constă în faptul că 
poţi să fii, temporar, altcineva. Te transpui în pielea unei fiinţe care poate nici 
n-a existat, dar care ar putea foarte bine să trăiască, să, meargă, să vorbească, 
aşa cum sugerezi tu ca actor. Reacţia sălii îţi spune dacă eşti credibil sau nu. 
Ţine de un fel de magie să fii în stare să faci câteva sute de fiinţe care te 
privesc din sală să viseze. Teatrul fără magie nu există.

Cum sunt colegii dumneavoastră mai tineri? Vin generaţii noi de actori. Au
 talent? Cum se mişcă ei sub presiunea luminii de scenă? Cum vi se par?

Generaţiile noi ? Eu m-am cam oprit ca repere ale talentului absolut la Mar-
cel Iureş, la Mircea Diaconu, la Emilia Popescu, la George Mihăiţă. Poate şi 
pentru că au avut aceiaşi profesori ca mine, aceeaşi educaţie. Cei care vin 
acum mi se pare că nu ştiu că teatrul e un loc sfânt, cu multe reguli nescrise. 
Sunt mai noncomformişti, mai libertini, dar degajarea asta îi face să întârzie 
la repetiţii şi să pună mare preţ pe câştigul material. Par mai puţin interesaţi 
să-şi facă profesia cum ne învaţă Shakespeare în Hamlet, dar mai avizi să fie 
în centrul atenţiei, să apară la televizor, să-i laude presa, să fie vedete. Eu i-aş 
sfătui să facă actorie numai dacă au chemare. Este o profesie care presupune 
mai multe sacrificii decât satisfacţii.  

Ultimul turneu a cuprins 17 oraşe. Cum e publicul român de teatru în anul 
2007?

Extraordinar. Au fost săli pline peste tot şi, la aplauzele de final, am văzut 
oameni în toată firea ştergându-şi pe furiş lacrima din colţul ochilor. Fiecare 
spectacol e o premieră, pentru că nu joci în faţa aceluiaşi public care doreşte 
mereu altceva, percepe altfel esenţa personajelor. Un actor trebuie să simtă 
asta şi să se adapteze. Din instinct. Dintr-un al şaselea simţ.

Vi s-a întâmplat vreodată să aveţi o sală rece, care să nu reacţioneze oricât 
v-aţi fi străduit ?

Slavă Domnului, bat în lemn, nu! Am avut şansa să joc alături de mari actori şi 
în regia unor mari directori de scenă. Mihai Berechet a fost unul dintre cei care 
au descoperit în mine actriţa de teatru care nu e doar frumuşică, drăguţică, 
bună numai pentru roluri de ingenuă. El a simţit că am puterea să transmit 
trăiri mult mai profunde decât o simplă imagine de femeie frumoasă. Iar dacă 
vorbim despre film, pot să spun că Sergiu Nicolaescu are acelaşi instinct ca 
Mihai Berechet, acela de a scoate la suprafaţă calităţile cele mai ascunse ale 
interpretului. Nimeni altul nu m-ar fi distribuit în rolul criminalei din  filmul 
Osânda! Dar am lucrat spectacole memorabile şi cu Alexandru Tocilescu, cu 
Ducu Darie, cu  Alexandru Dabija, cu Felix Alexa…

Care este condiţia actorului român, acum?

Proastă! Politicienii noştri se ceartă prea mult, şi, de ani de zile, arta 
românească e lăsată de izbelişte. Dezinteresul pentru cultură vine chiar din 
lipsa de cultură a celor care decid. Habar n-au ce săraci sunt, oricâtă putere 
şi oricâte milioane de dolari ar avea. Se fac că nu văd că România în lume e 
remarcată prin artişti, fie că e vorba de actori, cântăreţi, sau pictori. Uită că 
Elvira Popescu ridica Parisul în picioare, că Enescu a dirijat marile orchestre 
ale Occidentului şi că pe sculpturile lui Brâncuşi  se bat toate muzeele şi toţi 

colecţionarii din lume! Eu nu fac politică de nici un fel, dar până la urmă, pun 
pe seamă inconştienţei oamenilor politici sărăcia din cultura românească 
actuală. Nu am idee cum pot fi influenţaţi cei care conduc acum destinele 
ţării, cum pot fi ei convinşi că imaginea României depinde şi de nivelul ei 
spiritual.
Pentru artistul român, din punct de vedere material, noroc că există CREDI-
DAM !

Dar nu puteţi rămâne pasivă în faţa spectacolul politic. Recunoaşteţi că ne 
afectează pe toţi! Băsescu, Geoană, Becali, Tăriceanu, Vanghelie, Vadim, 
ce sunt ei: personaje sau actori?

Greu răspuns îmi cereţi! Mă uit la ei, îi ascult, uneori sunt convingători, fiecare 
în felul lui. Dar când vorbele lor rămân fără rezultate concrete, nu fac viaţa 
omului mai bună aşa cum promit, ci, din contra, parcă viaţa devine mai grea, 
atunci cred că sunt mai degrabă nişte personaje negative. Dacă ar fi actori, 
ar trebui să fie sinceri, conştienţi de misiunea lor. Dar, repet, nu mă pricep la 
politică.  

Aţi spus despre CREDIDAM că este o instituţie utilă, dacă nu chiar o şansă
 pentru artistul român de a trăi mai bine, mai aproape de standardul de 
civilizaţie
 pe care-l merită. Ce credeţi că ar mai fi de făcut pentru ca organizaţia 
noastră să funcţioneze mai bine spre mai binele artiştilor? 

Este, repet, extraordinar că există CREDIDAM. E mare lucru, dar păcat că ac-
tivitatea ei nu este suficient mediatizată. Pe de o parte, cei care ne folosesc 
lucrările nu ştiu că trebuie să plătească pentru asta, pe de altă parte, colegii 
mei de breaslă nu ştiu că au nişte drepturi şi că le pot cere prin intermediul 
CREDIDAM. Aici ar mai fi multe de făcut, nu ştiu, nişte afişe, nişte fluturaşi, 
peste tot, anunţuri la radio şi la televiziune: oameni buni, plătiţi artiştii, vă 
obligă legea! 

Convorbire consemnată de VAL MĂNESCU

Aimee Iacobescu impreuna cu Magdalena Cer-
nat, Rodica Popescu Bitanescu, Vivian Alivizache, 
Tania Popa, in spectacolul CINCI FEMEI DE 
TRANZITIEA
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Politicienii noştri se ceartă prea mult, şi, de ani 
de zile, arta românească e lăsată de izbelişte. 
Dezinteresul pentru cultură vine chiar din lipsa de 
cultură a celor care decid. Habar n-au ce săraci sunt, 
oricâtă putere şi oricâte milioane de dolari ar avea. 
Se fac că nu văd că România în lume e remarcată 
prin artişti, fie că e vorba de actori, cântăreţi, sau 
pictori. 
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LA JUMĂTATEA VIEŢII

Ioan Gyuri Pascu a lansat de curând 
un nou disc intitulat „La jumătatea 
vieţii“. Piesele de pe acest album sunt 
compoziţii proprii în stilul rhythm&blues, 
stil atât de aproape de inima artistului. 
Despre muzica românească actuală, 
Gyuri este de părere că „gusturile nu se 
discută“. „România se poate mândri cu 
Enescu, Lipatti, Grigoraş Dinicu, Maria 
Tănase, dar şi cu Aurelian Andreescu, 
Monica Anghel, Andra, Taxi, Proconsul şi 
alţii“, mai spune cântăreţul.

Născut la Agnita, pe 31 august 1961, 
Ioan Gyuri Pascu a fost „un copil mic, 
plăpând, extrem de slab, dar şi extrem de 
vioi“ - aşa cum singur se caracterizează. 
Şcoala i-a plăcut foarte mult, a activat şi 
în corul unităţii, încă din clasa a III-a, când 
începe să ia şi lecţii de pian. În acelaşi an, 
se înscrie la Şcoala Sportivă de Handbal. 
De mic îşi descoperă talentul de a imita 
artişti celebri. Când, la o oră de dirigenţie 
a fost întrebat ce vrea să devină când va 
fi mare, el a răspuns fără să ezite: „actor“. 
A primit cadou o ghitară, dar a continuat 
să cânte în corul şcolii, iar din 1976 a 
început să ia lecţii de muzică în ritm 
susţinut. În 1980 şi-a încercat norocul 
la Institutul de Teatru din Tg. Mureş, dar 
a fost respins la proba eliminatorie. A 
lucrat o vreme ca strungar, apoi a făcut 
armata, unde i-a întâlnit pe cei care îi vor 
fi colegi în trupa rock Fundal. Urmează 
câteva apariţii la Cenaclul Flacăra. În 
1984 este adus la Facultatea de Filologie, 
secţia română-spaniolă, la Universitatea 
din Cluj, şi activează ca actor în trupa de 
teatru Ars Amatoria şi Fiii. 

O STEA PENTRU EUROPA
Vocile excepţionale ale românilor se impun din ce în ce mai 
mult în Europa.
Talentul zidarului Costel Busuioc, care face furori în Spania 
cu amplitudinea şi forţa glasului său, l-a făcut pe Adrian 
Iorgulescu, ministrul culturii, să-i promită o bursă de studii la 
Conservatorul din Bucureşti. 
La doar 16 ani, fiica unui român şi a unei nemţoaice din 
Koln, Linda Teodosiu e încă un nume care promite să spargă 
topurile muzicale europene. Cu o voce 
puternică, nuanţată şi caldă, dublată de 
un simţ muzical ieşit din comun, Linda a 
cîştigat deja două runde ale concursului 
muzical Germania caută superstaruri.
Ziarele germane, între care şi cotidianul 
Bild, scriu ca Linda are o voce fantas-
tica şi sexi, iar un membru al juriului, 
interpretul Dieter Bohlen (component al 
grupului Modern Talking) a afirmat că, în 
cazul tinerei, se poate vorbi despre “un 
diamant” – ce-i drept, unul încă neşlefuit. 
La prima rundă a competiţiei dotate cu un premiu de o sută 
de mii de euro, din cauza emoţiilor, tânăra, elevă în clasa a 
IX-a, a izbucnit în lacrimi. Viitoarea vedetă ştie, deocamdată, 
puţine cuvinte româneşti, dar tatăl ei, care este un cunoscut 
saxofonist, fost elev al lui Marin Petrache Pechea, a declarat 
că va face din Linda o româncă adevărată. Laurenţiu Teodo-
siu e sigur că, mai mult decât premiul cel mare al concursu-
lui, pentru fata lui va conta cadoul pe care deja i l-a pregătit: 
un set complet al cântecelor interpretate de legendara Maria 
Tănase.

CÂNTĂREŢUL EDITORIALIST

 Cu toate că muzica îi ocupă cea mai 
mare parte din timp, Mihai Trăistariu s-a 
apucat şi de…scris. El a fost solicitat să-şi 
expună opiniile pe un site specializat în Eu-
rovision şi, de mai bine de două săptămâni, 
scrie editoriale în care încearcă să explice 
acest fenomen muzical, încercând să 
aducă mai aproape artiştii participanţi de 
cei interesaţi de această competiţie.
 În 2006 Mihai Trăistariu câştiga selecţia 
naţională a Eurovisionului, iar apoi a rep-
rezentat România la concursul din Atena. 
Cântăreţul consideră că reţeta succesului 
include câteva „ingrediente” necesare: 
„popularitatea artistului, o piesă care să 
iasă în evidenţă, un cântec care să nu fie 
falsat în prestaţia live şi, dacă se poate, un 
show bun în spatele artistului”. 
 Pe de altă parte, insuccesul la o ase-
menea competiţie, nu e doar din cauza 
ghinionului, aşa cum încearcă unii să-l 
explice. Muzicianul-editorialist afirmă 
că lipsa de performanţă se datorează de 
multe ori slabei pregătiri a interpreţilor, 

dar şi, bănuieşte el, faptului că această 
competiţie a devenit în ultimii ani una de 
„conjunctură”, unde nu se mai pune miza 
pe voce şi cântec. 
 Mihai Trăistariu a mai declarat că nu-i 
displace postura de gazetar, dar că nu s-ar 
angaja niciodată la o publicaţie mondenă 
unde multe dintre ştiri se bazează doar pe 
imaginaţia redactorilor şi nu au nici cea 
mai vagă legătură cu realitatea.

NAŞUL HOLOGRAF
„Doar o viaţă, 
nu-mi ajunge 
să iubesc”, e un 
refren care te 
urmăreşte nu doar 
prin linia melodică 
inconfundabilă, 
marca HOLOGRAF, 
ci obligă şi la o 
clipă de meditaţie. Pentru că sunt convinşi că dragostea e 
veşnică, Dan Bitmann şi ai lui s-au gîndit să dea şansa de a 
rămâne o viaţă împreună unui cuplu de tineri îndrăgostiţi.  
Protagoniştii noului videoclip al piesei „Am”, care face parte 
din campania de promovare a albumului „Taina” al trupei 
HOLOGRAF sunt doi tineri selectaţi în urma unui concurs în 
care trebuiau să-şi arate unul celuilalt dragostea. 
Filmările, la care au participat nu mai puţin de 700 de cupluri, 
au avut loc la Paris. 
Cei doi tineri au petrecut un weekend în capitala Franţei şi 
s-au simţit excelent. În clip, 99% din acţiune se referă la pov-
estea lor de dragoste. Muzicienii sunt siguri că videoclipul va 
fi un succes, mai ales că eroii lui joacă propria lor experienţă 
sentimentală.

DAN BĂLAN
Dan Bălan este fără îndoială un artist internaţional. Încă de 
la lansare, piesa „Crazy Loop” s-a situat pe primul loc în topul 
difuzărilor radio şi TV. 
Moldoveanul nu a uitat însă de unde a plecat 
şi, cu toate că şi-a cumpărat o reşedinţă 
la New York, el preferă intimitatea casei 
părinteşti de la Chişinău. Cu puţin timp în 
urmă, el şi-a vizitat mama, care l-a întâmpinat 
aşa cum face de obicei, cu pilaf cu morcovi şi 
carne de pui. „Când vin acasă, mama nu îmi 
face prăjituri, pentru că ştie că nu îmi plac. 
Ştiu că sunt slăbănog şi că nu mi-ar strica câteva calorii în plus, 
dar asta este situaţia”, se confesează el. (L.V.)

ŞTIRI DE PE FLUXUL 
AGENŢIILOR DE PRESĂ
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Trei ani mai târziu, îi cunoaşte pe membrii trupei Divertis, alături de care face o carieră 
de succes timp de peste 20 de ani. De-a lungul ultimilor 14 ani, Ioan Gyuri Pascu a lansat 
zece materiale discografice şi a jucat în peste 10 producţii cinematografice şi numeroase 
episoade din seriale de televiziune.
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          V. Cum să începem, Beni, cu trecutul, cu prezentul sau cu viitorul?
B. Trecutul a fost cum a fost, s-a dus! Viitorul nimeni nu-l ştie, aşa că, 
uite mănânc o poală-n brâu, e bine, e frumos, sunt patruzeci de grade şi 
transpiri gratis…Cum zic fraţii noştri de la televiziunea Chişinău : Stimaţ 
telispectatori, azi temperaturili în Republicî sî prezintî astfel: dimineaţî, în 
capitalî, îs douşcinşi di gradi di căldurî…(ha, ha, ha!)
Acuma, serios: 24 mai 1937, Siriu, la curbura mirifică a Carpaţilor, acolo sunt 
eu născut.

V. De-acolo vine cântecul  „Cât e Siriul de mare…”
B. Exact. Am făcut liceul în Buzău, apoi am venit la Şcoala Specială de 
muzică la Bucureşti, unde am studiat canto clasic. Am avut colegi o 
generaţie de aur, pe care vreau să ţi-i numesc. E vorba de Ileana Cotrubaş, 
Eugen Ciceu, Gheorghe Zamfir, Aurelian Octav Popa, Ilarion Ionescu Galaţi, 
Paul Staicu, fraţii Catzianis, toţi absolut magnifici.

V. Sar de la una la alta…. Ai împlinit şaptezeci de ani şi nu 
ai nici un rid. Se zvoneşte că ai făcut operaţie de lifting 
facial…
B. A înnebunit lupul! Stimaţi cititori, e o minciună 
maaare! Mie mi-e frică şi de-o zgârietură, d-apoi să mai 
suport bisturiul de bunăvoie! Ferească Dumnezeu! Am 
făcut o operaţie de hernie acu vreo douăzeci de ani, am 
purtat boala ani de zile şi-am tot amânat-o, de frică, ha, 
ha, ha!

V. Locuri de muncă…
B. Am fost prim solist la Ansamblul Ciocârlia, când era cel mai mare 
ansamblu din lume, lângă ansamblul Moiseev al ruşilor. Astea erau cele 
mai valoroase ansambluri folclorice din lume, care luau toate premiile la 
absolut toate festivalurile de pe glob. La Ciocârlia, am fost coleg cu Angela 
Moldovan, Ion Cristoreanu, Aurelia Fătu-Răduţu, Maria Butaciu…Maria 
Păunescu, erau mulţi, redutabili.
După asta, am fost prim solist la orchestra Barbu Lăutaru a Filarmonicii 

de Stat  „George Enescu” unde am fost coleg  cu toţi 
monştri sacri ai scenei româneşti de la Maria Tănase, 
Maria Lătăreţu, Emil Gavriş, Ştefan Lăzărescu, Ioana 
Radu, Mia Braia, Rodica Bujor, Vlad Dionisie….
Am cântat sub bagheta celor mai valoroşi dirijori: 
Ionel Budişteanu,Victor Predescu, Nicu Stănescu, 
Florian Economu. Şi, nu în ultimul rând, Gheorghe 
Zamfir. Sunt singurul cântăreţ pe care Zamfir l-a 
invitat să cânte în turneele lui în străinătate.

V. Daca-ar fi să faci un calcul, cam câte spectacole ai susţinut în atâţia ani de 
carieră?
B. Oho!… Să număr mai întâi cântecele. Ce repertoriu am ? De curând, 
Electrecordul mi-a editat o integrală Benone Sinulescu ( vezi, ca Beethoven, 
Mozart, ha, ha, ha!), i-am zis integrală, dar mai am multe materiale pe 

care nu le-am inclus, că n-a fost timp de scotoceală, dar vreo 200 de piese 
sunt pe CD-urile astea, cu ocazia că am împlinit 70 de ani de viaţă şi 52 de 
când cânt pe scenă. Oficial, am avut modestia să nu socotesc şi anii de la 
grădiniţă, că ar  fi fost mai mulţi.

V. Ai adunat ceva ani. Dar bani, ai adunat, Beni?
B. Crede-mă că n-am luat niciodată mai mulţi bani ca în 1955, când, pentru 
trei cântece am primit 2 500 de lei, când carnea era doi-trei lei kilul. Cât e 
Siriul de mare, Străina mamii străină şi La Lenuţa sub cerdac, astea au fost 
primele mele înregistrări şi ele mi-au adus primii bani mai serioşi. Am trăit 
zile când aveam şi cinci concerte, dar să pun o medie de două spectacole 
pe zi, ori cincizeci de ani, ori trei sute, şi vezi cât dă, că pe mine m-apucă 
ameţeala!
Cel mai mare spectacol al meu a fost în 1962, pe muntele Găina, la Târgul de 
fete. Ei, acolo, au urcat pe scenă tot ce avea mai bun muzica populară la noi, 
dar lumea îi aştepta pe Gheorghiu Dej şi pe Benone Sinulescu. (Ha, ha, ha!) 
De, aşa era atunci! Şi-acum zic că acolo am avut succesul vieţii mele. Ce să 
spun, am avut ani foarte buni când eu singur umpleam un stadion, nu era 
nevoie de cincizeci de cântăreţi.

V. Ani de zile, ai făcut un cuplu extraordinar cu Irina Loghin…
B. Da, am cântat şi cu Irina. S-a scris o altă filă, la Teatrul muzical Ghorghe 
Dima din Braşov am ieşit prima oară în doi pe scenă, cu o cântăreaţă foarte 
talentată, Natalia Gliga, care m-a mirat mereu după aceea de ce n-a devenit 
o stea, dar n-a fost ajutată, sprijinită... Am inventat noi un dialog muzical, 
că în muzica populară nu se cântă pe mai multe voci, nu e polifonică. Apoi, 
pe scena Ateneului Român, unde aveam duminică de duminică la opt seara 
concert popular, am reluat experimentul, de data asta cu Irina, şi succesul 
a fost fulminant. A devenit o molimă, imediat. După noi s-au luat toţi şi 
au combinat, cu noimă, fără noimă, şi se bat cu pumnii-n piept că ei au 
inventat formula asta de dialog. Dar ideea a fost a lui Benone Sinulescu. Ce 
modest sunt, ha,ha,ha!

V. Se rupeau porţile stadioanelor, când apăreau în oraşe afişele cu tine şi cu 
Irina Loghin…
B. Să n-o uităm pe Ileana Sărăroiu! Uriaş talent! Uriaşă voce!

V. Distincţii, trofee…Ai fost erou al muncii socialiste, artist emerit?…
B. Nu, nu am fost decorat de Ceauşescu, Eu n-am prins vremurile când el 
avea nevoie de artişti şi-i decora. Eram prea tânăr. Până la Maria Lătăreţu, 
a fost aşa, după aia, nu s-au mai dat titluri de-astea. Dar sunt Laureat la 
Festivalul mondial al Tineretului de la Helsinki, din 1962, important, pentru 
că au concurat peste o sută de ţări. Şi am primit multe decoraţii: Ordinul 
Muncii, Meritul cultural, Medalia Muncii, iar după 90, mi-au dat Steaua 
României în grad de Cavaler. Am foarte multe distincţii de-astea, am Gala 
Folclorului Românesc, am luat de curând un trofeu nou, pus în joc de Casa 
Electrecord… Mi-e greu să mi le amintesc pe toate. 

V. Înafară de muzica populară, ai alte pasiuni? 

Să ne trăieşti,
nea Beni !  
Cu Benone Sinulescu e greu să te întâlneşti. E mereu plecat în 
turnee, la înregistrări sau repetiţii. În schimb, te-nţelegi cu el 
foarte repede. Mai întâi, îţi cere să-i spui Beni şi să-l tutuieşti, 
altfel nu stă de vorbă cu tine. Ai în faţă o celebritate a cărei 
voce ai auzit-o de mii de ori, dar, mai ales, ai în faţă un om 
deschis, plin de viaţă, care găseşte mereu un motiv să se bu-
cure, să râdă. Suntem într-o cofetărie, în cartierul lui. Lumea îl 
salută, zâmbind : ”Să trăieşti, nea Beni!”…
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B. Anul asta, al şaptezecilea, va fi anul meu, pentru că am foarte multe 
planuri. Eu n-am astâmpăr, sunt un veşnic scormonitor. Când am atacat 
stilul etno, am făcut un pas de mare curaj. De fapt, succesul de acum cu 
grupul România, e o  reeditare a unui  experiment de-acum vreo 35 de ani 
în urmă, cu trupa Savoy. A fost atunci un mare succes de public, şi el se 
repetă acum. 

V. Da, cel puţin Radu mamii, Radule şi Crâşmăriţă din Buzău, sunt hituri, 
pe primele poziţii prin topurile tinerilor…Dar se ascultă şi în discotecile din 
Roma sau Stuttgart…
B. La las Vegas, am un prieten care scoate o revistă în limba română, 
Crivineanu, un apropiat al lui Quincy Jones. Ei, Quincy Jones a ascultat piesa 
mea Roata vieţii şi a întrebat cine e tânărul ăsta (ha, ha,ha!) şi din ce loc, de 
are atâta energie şi expresivitate…De, aşa tânăr de aproape şaptezeci de 
ani, nu-i de colea…

V. Am văzut spectacolul de la Opera Română în care mari artişti au cântat 
cu tine, drept omagiu pentru cele şapte decenii de viaţă. A fost un regal 
muzical unic, absolut impresionant… În nu mai ştiu ce revistă am citit că 
spectacolul a fost aproape de dumnezeire…
B. Da, a fost un spectacol bine pus la punct. S-a ocupat de el managerul 
meu Dan Măciucă şi a făcut-o cu un profesionalism desăvârşit, şi ca 
promovare, şi ca organizare, şi ca regie. A venit Gheorghe Zamfir, am cântat 
cu el, chiar că eram aproape de Dumnezeu. Cu Fărcaşu am cântat un cântec 
vechi, iar cu Briana Caragea am cântat celebrul Summer time în engleză, 
a fost un moft, dar a şocat pozitiv. Apoi am făcut duet cu Marcel Pavel, cu 
Narcisa Suciu, am atacat mai multe genuri, dar m-am ferit de ridicol. A fost 
cu adevărat o sărbătoare, live totul, 
Revelaţia a fost cu trupa Millenium, unde toţi au studii muzicale, sunt 
excepţionali, sunt magnifici. Fiecare cântă extraordinar la un instrument şi 
vocal, ce să mai vorbim, nu pot fi comparaţi cu pipiţele astea din showbizul 

românesc…Am făcut o piesă între baladă şi pop rock cu un sound 
surprinzător, nici nu mă gândeam vreodată că eu pot să cânt aşa ceva. De 
fapt, tot discul acesta pe care-l lansăm în curând, e de-o o noutate absolută 
ca stil, ca sonoritate… Se cheamă Tinereţe călătoare.

V. Dureros titlu…
B. Trist dar adevărat! (Ha, ha, ha!) Dar nu mă las. Pregătesc acum un album 
de muzică de petrecere cu Orchestra Naţională de 66 de instrumentişti a lui 
Gheorghe Zamfir care sună de-a dreptul divin. I-am auzit şi am plâns.

V. Dacă e să regreţi ceva din cei 70 de ani de viaţă, ai ce regreta? Nu vreau s-
aud fraza aia tipică Dacă aş mai avea treizeci de ani şi mintea de-acum…
B. Să ştii că am un regret foarte mare.  Că n-am cunoscut-o pe soţia mea 
mai devreme. Multe greşeli nu le-aş mai fi făcut. E un om excepţional, ne 
potrivim perfect şi numai eu ştiu cât îi mulţumesc, în gând, că-mi înghite 
hachiţele, oboseala… Atît regret am: că nu m-am însurat mai devreme cu 
ea. În rest, n-am ce să regret.

V. Rareori se-ntâmplă să dau peste oameni mulţumiţi. Sunteţi mulţumit, 
domnule Sinulescu?
B. Pot să zic că da. Firea mea optimistă m-a făcut să-mi împlinesc toate 
dorinţele legate de propria mea viaţă şi mi-a permis să fac câte ceva şi 
pentru colegii de breaslă. Sunt membru fondator la CREDIDAM, instituţia 
care încearcă să facă viaţa artiştilor mai uşor de suportat. Mi-am dat seama 
de la început că drepturile astea conexe înseamnă ceva serios şi că trebuie 
să mă implic şi eu, şi toţi trebuie să ne implicăm, pentru că numai dacă 
ne organizăm, putem să beneficiem de ele. În Occident, problema asta e 
rezolvată de mult, dar la noi încă e în faşă, chiar la mai bine de zece ani de 
când a ieşit legea care-i repune pe artişti în drepturile lor.
V. Sunt mai protejate drepturile artiştilor decând există CREDIDAM?

B. Da, cred că da, dar există loc de şi mai bine. Am fost la ultima întrunire şi 
acolo s-au spus pe faţă toate nedumeririle şi s-au dat toate explicaţiile şi am 
înţeles de ce câteodată luăm mai mulţi bani şi altă dată mai puţin.

V. A cui e vina?
B. În primul rând a celor care nu 
respectă legea. Sunt televiziuni şi 
radiouri cu pretenţii care s-au învăţat 
numai să ia de la artişti, nu să şi dea! 
Sunt bogătani care nu vor să plătească, 
dar le place să le sune muzica pe la 
petrecerile lor. După aia, vinovaţi 
mai suntem şi noi, că nu întotdeauna 
trimitem lista cu înregistrări la 
CREDIDAM, deşi e scris în regulament. 
Păi, de unde să ştie fata de la evidenţă 
că eu am mai tras un disc sau o filmare, 
dacă nu-i spun? Pe ce să-mi dea bani? 
Uite, chiar eu, am scos în ultimul an, 
trei discuri şi am neglijat să-mi completez fişa de repertoriu…

V.  Ce mesaj aţi transmite colegilor de breaslă?
B. Le-aş spune „Veniţi de vă înscrieţi la CREDIDAM, actualizaţi-vă repertoriul 
şi fiţi uniţi, fraţilor!”

V. Dar utilizatorilor?
B. I-aş întreba dacă au curajul să ne privească în ochi pe noi, pe cei care le 
facem viaţa mai frumoasă, când ne ascultă gratis…

A consemnat VAL MĂNESCU

Să ne trăieşti,
nea Beni !  

“Pregătesc acum un album de 

muzică  de petrecere cu Orchestra 

Naţională  de 66 de instrumentişti 

a lui Gheorghe Zamfir, care 

sună de-a dreptul divin. 

I-am auzit şi am plâns.”
În culisele festivalului “Zilele Bacăului” - 2005
Benone Sinulescu împreună cu
trupa “Romania” şi cu Val Mănescu
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Trupa de rock Iris a fost decorată la împlinirea a 

30 de ani de la înfiinţare.
Cei cinci membri ai formaţiei - Cristian Minculescu, Doru Borobeică, Relu Marin, Valter Popa şi Ion Dumitrescu - au primit 
de la preşedintele Traian Băsescu Ordinul “Meritul Cultural” în Grad de Cavaler. În schimb, cântăreţii i-au oferit şefului 
statului discuri cu muzica lor. 

La finalul ceremoniei, Preşedintele Băsescu a declarat că în anii 70-80, concertele formaţiei Iris erau adevărate “oaze de 
libertate”, şi i-a asigurat pe cei cinci de toată dragostea sa. La rândul lor, membrii trupei l-au numit pe Băsescu „primul 
preşedinte iubitor de muzică rock al tuturor românilor” şi i-au mulţumit pentru sprijinul moral acordat de-a lungul 
timpului. Formaţia Iris a fost întemeiată în 1976 şi de-a lungul timpului şi-a schimbat de mai multe ori formula. “Naţionala 
de rock a României”, aşa cum este denumită trupa de către fanii săi, a scos până acum 14 albume şi a susţinut peste cinci 
mii de concerte.
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Daniela Ioniţă
1. Are nedumeriri cu privire la modul în care se 
fac plăţile şi a întrebat cum se face că, la înscriere, 
membrii CREDIDAM primesc sume substanţiale, iar 
la următoarele plăţi cuantumul retribuţiilor scade 
constant, până aproape de dispariţie. 
Răspuns:
Actorii care se înscriu la CREDIDAM primesc 
întotdeauna mai mulţi bani prima dată pentru că 
repartiţia reprezintă banii cuveniţi pentru toate 
repartiţiile anterioare, până la trei ani. După această 
perioadă sumele se prescriu. Anul 2003, de exemplu, 
a fost un an deosebit de bun pentru actori, deoarece 
a fost anul în care s-au repartizat pentru prima oară 
remuneraţiile datorate de utilizatori pentru prestaţiile 
în audiovizual. Într-adevăr, sumele care ajung la 
artişti, nu numai actori dar şi muzicieni, variază foarte 
mult, pe de o parte, din vina diverşilor utilizatori care 
nu plătesc o perioadă de timp, după care, obligaţi 
de CREDIDAM, plătesc sume mari, eşalonate. Pe de 
altă parte, nu toţi artiştii se îngrijesc să-şi actualizeze 
repertoriul personal. Artiştii noştri trebuie să înţeleagă 
că, dacă  nu ne informează cu promptitudine cu 
privire la înregistrările lor recente, ne este imposibil 
să realizăm o repartiţie corespunzătoare cu efortul lor 
creativ. Membrii noştri pot acum să folosească noua 
Foaie de prezenţă care acum se poate ridica de la 
sediu aproape integral completată, ceea ce elimină 
dificultăţile de identificare a TUTUROR artiştilor 
participanţi la o înregistrare.
Pentru a grăbi repartizarea sumelor către artişti, 
CREDIDAM finalizează în perioada următoare un nou 
soft de repartiţie care va favoriza pe cei atenţi cu ceea 
ce li se cuvine. 
Menţionăm că în contul CREDIDAM sunt păstrate 
retribuţiile cuvenite tuturor artiştilor despre care 
ştim că au luat parte la o înregistrare, dar, din varii 
motive nu şi-au solicitat drepturile. Înainte de 
împlinirea termenului de prescripţie de 3 ani, sumele 
acumulate  ca plăţi restante  se repartizează încă 
odată celor identificaţi. 
La rândul lor, utilizatorii vor avea gratis acces la 
Portalul CREDIDAM care le va permite o raportare 
„curată”, în timp real,  a play listelor.  
2. A afirmat că, deşi i s-a explicat că Societate 
Română de Radio nu a plătit pentru prestaţiile de 
teatru radiofonic, are informaţii că totuşi există 
persoane care au primit bani pentru aceste prestaţii, în 
speţă regizorii.
Răspuns:
Nu este posibil să plătim doar regizorii. Este o simplă 
vorbă rostită de cineva răuvoitor, fără acoperire. 
Se pot verifica uşor actele contabile şi rapoartele 
primite de la SRR.
3. A solicitat ca în următoarea adunare generală a 
CREDIDAM să fie pusă în discuţie includerea activităţii 
de dublaj să fie inclusă în categoria de prestaţii artistice 
şi, în consecinţă, remunerată. 

Răspuns:
      Prestaţiile de dublaj au fost deja prevăzute în 
varianta noului soft de repartiţie. Îi aşteptăm pe cei 
interesaţi la sediul CREDIDAM, pentru o discuţie 
privind detaliile necesare finalizării softului.
4. Doreşte ca titularii de drepturi să fie informaţi cu 
privire la provenienţa sumelor pe care le primesc pe 
card.
Răspuns:
Informarea artiştilor este o practică obişnuită la 
CREDIDAM. Fiecare membru are un PIN cu care 
poate accesa oricând doreşte Intranetul de pe 
www.credidam.ro unde va găsi la „căsuţa” lui toate 
detaliile necesare. Cei care nu au acces la Internet pot 
solicita în scris  detaliile dorite şi le vor primi urgent, 
fie la sediu, fie prin poştă.
În plus, la fiecare sfârşit de an fiscal, toţi artiştii primesc 
o adeverinţă pentru Administraţia Fiscală în care sunt 
precizate  sumele primite. Există şi alte modalităţi de 
informare? Aşteptăm propuneri.
5. Solicită instituţiei mai multă transparenţă în 
relaţiile cu membrii săi. 
Răspuns:
Transparenţa este una din preocupările noastre 
principale. Vectorii de comunicare cu membrii noştri 
sun următoarele:
a. Revista periodică InfoCREDIDAM pe care o 
expediem prin poştă fiecărui membru al nostru. 
Revista  cuprinde informaţii privind repartiţiile 
efectuate, sumele colectate, sfaturi juridice şi alte 
informaţii generale despre artişti;
b. Site-ul www.credidam.ro care este frecvent 
reactualizat şi unde găsiţi cele mai exacte şi mai 
corecte informaţii cu privire la activitatea organizaţiei 
noastre.
c. Publicăm periodic, în trei ziare de maximă 
răspândire pe teritoriul României:

 informări publice cu privire la data următoarei 
repartiţii ce urmează a se efectua; 

 ce trebuie să facă artiştii pentru a beneficia de 
drepturile lor de proprietate intelectuală; 

 lista celor identificaţi de CREDIDAM din play 
liste şi care nu      s-au prezentat încă să-şi ridice 
drepturile;

 lista celor ale căror carduri neridicate (unele 
de aproape doi ani!) de către titulari de la sediul 
CREDIDAM, cu termene de expirare apropiate. 

 lista membrilor care şi-au schimbat adresa şi nu 
mai pot fi contactaţi.
d. Dacă aveţi o problemă, o propunere sau o idee 
despre cum să facem împreună ca lucrurile să meargă 
mai bine, anunţaţi-vă telefonic vizita la sediul nostru 
şi vom fi bucuroşi să vă aşteptăm. 

Viorel Păunescu
1. A înregistrat o reclamă video care se difuzează 
frecvent în Finlanda şi doreşte să ştie cum poate 
CREDIDAM să-i faciliteze încasarea drepturilor 
cuvenite.
Răspuns:
Acum finalizăm semnarea acordului bilateral cu 
GRAMEX Finland, organismul care protejează 
drepturile artiştilor din Ţara celor 1000 de lacuri. 
Aşteptăm răspunsul lor, să vedem dacă au mandatul 
să colecteze şi drepturi din audiovizual. Dacă nu, 
atunci i-am rugat să ne pună în contact cu cei în 
drept din Finlanda. 
Din păcate, în plan internaţional, drepturile artiştilor 
interpreţi în audiovizual nu au fost încă protejate 
printr-un tratat internaţional, aşa cum au muzicienii 
prin Convenţia de la Roma din 1961. Cele două 
încercări de la OMPI, Conferinţele Diplomatice din 
1996 şi 2000, au eşuat tocmai datorită opoziţiei 
SUA de a admite drepturile artiştilor interpreţi în 
audiovizual. SUA ar fi dorit să impună sistemul lor, 
unde singurii care au drepturi sunt producătorii, iar 
autorii şi artiştii interpreţi sunt obligaţi prin contract 
(aşa numita clauză „work for hire”) să cesioneze toate 
drepturile lor producătorilor. Partenerii de discuţie 
nu au fost de acord cu acest obiectiv, iar americanii 
au blocat adoptarea vreunei decizii, care, la OMPI, se 
poate lua doar prin consens.
2. Se fac plăţi pentru prestaţiile artiştilor români în 
străinătate?

Răspuns:
Da, în măsura în care partenerul nostru extern 
a identificat o asemenea prestaţie şi a încasat 
remuneraţiile corespunzătoare. Anual se comunică 
reciproc numele şi sumele datorate fiecărui artist 
identificat în ţara lui. 
CREDIDAM a plătit sume organismelor similare 
din străinătate şi a primit deja sume pentru artiştii 
interpreţi români, bani care au fost viraţi, separat, în 
conturile acestora.
 3. Care este funcţionarul desemnat să urmărească 
încasarea acestor drepturi?
Răspuns:
De identificare se ocupă departamentul Repartiţie. 
La termenele convenite în acordurile bilaterale 
se face schimbul de informaţii şi apoi, din aceste 
informaţii, se deduc sumele datorate fiecărei părţi, 
funcţie de utilizarea reală a repertoriului protejat 
de fiecare asociaţie în parte. Artistul trebuie să 
aibă grijă doar să-şi aducă repertoriul la zi, pentru a 
putea fi identificat cât mai uşor. De restul se ocupă 
departamentul repartiţie.

4. Face parte dintr-o formaţie muzicală (PONTICA), 
prezentă la diverse emisiuni radio şi TV ca invitată, dar 
nu a încheiat niciodată vreun contract. E posibil să 
încaseze drepturi pentru redifuzare? 
Răspuns:
În principiu, da, este posibil. Îi ţin pumnii, dar nu va 
fi uşor, în special cu TVR. Mai toţi utilizatorii invocă 
faptul că artiştii nu vor să semneze contracte, chiar 
dacă legea obligă să existe  contract scris pentru 
orice prestaţie artistică,  sau pretind că artiştii le-
au cesionat de bună voie toate drepturile. De fapt, 
această practică, dovedeşte lipsa de solidaritate a 
artiştilor. 
Mereu există „spărgătorii de grevă” care abia aşteaptă 
ca un artist să semneze un contract care cuprinde 
o clauză de concesiune a drepturilor conexe. Dacă 
breasla noastră s-ar uni împotriva cesiunii impuse, 
cîştigurile artiştilor ar fi mult mai consistente. 

5. A sugerat crearea unui departament de 
impresariere în cadrul CREDIDAM care să negocieze 
contractele între artişti şi utilizatori, contra unui 
comision. S-ar evita în acest fel cazurile frecvente 
în care utilizatorii impun prestatorilor contracte 
cuprinzînd clauze care prevăd cedarea drepturilor de 
difuzare.
Răspuns:
Din păcate nu avem voie. Legea ne interzice 
efectuarea unor astfel de activităţi lucrative. 

Cătălin Mirea
1. A solicitat explicaţii cu privire la modul în care un 
membru CREDIDAM poate beneficia de consultanţă şi 
asistenţă juridică.
Răspuns:
Asistenţa juridică este gratuită pentru membrii 
noştri. Dar, datorită numeroaselor procese şi sesiuni 
de negociere pe care le are în sarcină departamentul 
nostru juridic, e nevoie de programare. Solicitarea se 
face în scris, prin fax sau e-mail. Data si ora întâlnirii, 
convenabile ambelor părţi, vor fi stabilite telefonic, 
în timp util.
2. A susţinut că funcţionarii noştri nu sunt suficient 
de implicaţi în problemele membrilor, că nu sunt 
capabili să ofere informaţii clare şi complete, şi că, 
uneori, nu dovedesc solicitudine. Nu a putut să dea 
exemple concrete.
Răspuns:
Echipa actuală a angajaţilor CREDIDAM este formată 
din tineri cu studii superioare, energici, pozitivi, 
capabili să înţeleagă nevoile şi problemele artiştilor, 
dispuşi să comunice şi să muncească, deseori, peste 
program.  Să spunem, totuşi, că errare humanum 
est. Dacă însă constataţi, prin excepţie, situaţii 
punctuale care vă deranjează, vă rugăm să le 
semnalaţi conducerii, în scris sau prin e-mail.

Ne-au vizitat la sediu tinerii actori Daniela Ioniţă, 
Viorel Păunescu şi Cătălin Mirea. Întâlnirea s-a 
prelungit cu aproape o oră peste timpul stabilit 
iniţial, semn că subiectele abordate ne-au 
interesat reciproc şi că mereu mai avem de învăţat 
unii de la alţii.  
Colegii şi partenerii noştri care ne-au fost oaspeţi, 
au exprimat o serie de neclarităţi legate de 
activitatea asociaţiei din care fac parte. Multe 
dintre ele se datorau lipsei de informaţie şi s-au 
lămurit pe loc. Altele reprezintă întrebări pe care 
şi le pun o parte dintre membrii noştri care nu 
au timp să consulte Statutul CREDIDAM sau, pur 
şi simplu, preferă să asculte, la o cafea, părerile 
altora despre ce se întâmplă prin birourile noastre. 
Mandataţi de Consiliul de Conducere al 
CREDIDAM, în respectul legii, dar şi cu dorinţa de 
a rezolva problemele artiştilor prompt şi eficient, 
redăm mai jos principalele chestiuni discutate la 
întrunirea amintită.

La o cafea despre
CREDIDAM
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În numărul 8, din aprilie 2007, al revistei INFOCREDIDAM am de-
scoperit un articol închinat lui Modest Iftinchi, renumitul profesor 
de vioară al Conservatorului bucureştean, pe care l-am cunoscut 
mai îndeaproape în anii de după 1990. Articolul le aminteşte doar 
în treacăt pe surorile pianiste ale lui Modest, Ana şi Oltea, şi e păcat 
deoarece cei trei formează una dintre cele mai cunoscute familii 
de muzicieni din România. Voi transcrie mai jos câteva însemnări 
răzleţe despre fiecare, deşi, din nefericire, primii doi membri ai fami-
liei nu mai sunt printre noi. 
Pe Modest l-am auzit cântând pentru prima oară într-un recital în sala Ra-
dio, prin anii 70, acompaniat fiind de sora sa Ana. Mi-au plăcut frumuseţea 
tonului şi linia clasică a interpretărilor inspirate de idolul său, marele Dav-
id Oistrach, şi am scris în revista Muzica o cronică entuziastă, de care Mod-
est îşi amintea, peste ani, cu plăcere. În perioada în care am fost profesor 
asociat la Academia Naţională de Muzică, la invitaţia lui prietenească, ne-
am apropiat foarte mult. Au contribuit la asta mai ales discuţiile noastre 
profesionale prelungite, de-a lungul cărora am ajuns la multe concluzii 
comune. Era un pedagog prin vocaţie, îşi dedica întreg timpul lucrului 
cu elevii şi studenţii săi; mulţi au ajuns solişti sau concert-maeştri în 
orchestre importante din lumea întreagă. Avea, însă, în această privinţă, şi 
un mare regret: unii dintre ei nu mai recunoşteau ce-i datorează şi treceau 
în CV-urile personale numele altor profesori, cu care se văzuseră abia de 
câteva ori, dar de care depindea reuşita la concursurile internaţionale de 
interpretare şi, implicit, situaţia lor în viaţa muzicală! Modest Iftinchi a fost 
un profesor din stirpea cea mai aleasă. 
Pe Ana Iftinchi am cunoscut-o, mai întâi, ca pianistă solistă, în recitaluri 
şi în concerte cu orchestrele din Bucureşti, promovând cu asiduitate 
lucrările muzicale româneşti. Pe unele dintre ele le-a înregistrat şi au 
rămas în Fonoteca Radiodifuziunii Române, fiind transmise şi azi pe 
posturile de radio Muzical şi Cultural. Dar Ana Iftinchi a susţinut recitaluri 
şi concerte şi în străinătate, bucurându-se de un succes remarcabil. În 
cronicile din Germania era apreciată ca “…o pianistă de virtuozitate, cu o 
deosebită muzicalitate şi o interpretare de mare calitate, cu un tuşeu ce 
iradiază publicul…” sau (un compliment de mare valoare în ţara cantoru-
lui de la Leipzig) “…o perfectă specialistă în interpretarea muzicii lui Bach”. 
Criticii japonezi au văzut-o ca pe “…o pianistă rafinată şi inteligentă, care 
priveşte peste lumea reală”. Nimic mai frumos decât aceste cuvinte iz-
vorâte din inimă. Prea modestă, poate, Ana Iftinchi a fost mai apreciată în 
străinătate decât în România! Ne-am reîntâlnit ultima oară, îndureraţi, la 
moartea lui Modest, care se pare că a marcat-o profund deoarece numai 
peste trei ani (în 2006) a murit şi ea. 
Cea mai tânără din “familie”, Oltea Fuşteiu-Comănescu, este soră numai 
după mamă (doamna Olga Toteş Comănescu, descinzând dintr-o familie 
de aristocraţi polonezi şi caraimi, distinsă profesoară la Liceul de Muzică 
nr.1 din Bucureşti) cu ceilalţi doi fraţi, şi încă profesează la Liceul “George 

Enescu” (unde activează de peste 45 de ani la catedra de Pian comple-
mentar). Oltea are două diplome ale Conservatorului “Ciprian Porumbes-
cu” din Capitală, amândouă obţinute în acelaşi an, 1963, una la secţia “Dir-
ijat”, a doua la secţia “Pedagogie”. În paralel cu activitatea interpretativă 
şi profesorală, s-a preocupat constant şi de latura teoretică a pregătirii 
muzicale, dând la iveală în anul 2001 eseul intitulat “Studiul pianului 
- disciplină obligatorie de cultură muzicală”. Ana, conferenţiar universitar 
la Academia Naţională de Muzică din Bucureşti, i-a scris prefaţa, iar eu 
am încercat să-i fac o schiţă de portret în postfaţă: “Cunoştinţele sale sunt 
clare şi vaste, cuprinzând în sfera lor aproape toate disciplinele teoretice 
muzicale. Profesoara îşi familiarizează discipolii cu trăsăturile esenţiale ale 
interpretării, dar îi şi face să cânte, în scurt timp, lucrări ce li se păreau in-
surmontabile la început”… “Vocaţia profesoarei Oltea Fuşteiu-Comănescu 
a fost şi este tocmai lupta pentru impunerea studiului pianului ca element 
principal al formării viitorului muzician, şi cred că normal ar fi să-şi vadă 
acest vis împlinit”. 
Din cei trei prieteni ai mei, muzicieni de valoare, doi au plecat deja, cum 
spuneam mai devreme. Să ne aducem aminte de ei toţi în floarea vârstei, 
ca de membrii unei familii dăruite, cu rezultate deosebite pe tărâmul mi-
nunat al muzicii culte, astăzi din ce în ce mai sărac în profesori de valoare 
şi discipoli dornici să le urmeze exemplul. 
    

DAN SCURTULESCU

Pianista Ana Iftinchi 

O familie de muzicieni
Ana Iftinchi, Modest Iftinchi
şi Oltea Fuşteiu-Comănescu 
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Oltea Fuşteiu-Comănescu

O familie de muzicieni - Modest si Ana Iftinchi
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Colea Răutu
ULTIMA REVERENŢĂ 

Colea Răutu s-a născut la 28 noiembrie 1912, în localitatea Limbeni, 
judeţul Bălţi, din Basarabia. A urmat Conservatorul de Arta Dramatică din 
Bucureşti, debutând la Teatrul de Revistă „Cărăbuş” condus de Constantin 
Tănase, unde a interpretat mai ales cuplete social-satirice. Tot acolo a 
interpretat pentru prima oară faimosul şlagăr „Ţi-a ieşit coşaru-n drum”, 
de Gherase Dendrino, pe versuri de Puiu Maximilian. 
A avut o îndelungată activitate teatrală, fiind actor la diferite teatre, 
printre care Teatrul de Revistă “Constantin Tănase”, Teatrul de Operetă, 
Teatrul de Stat din Piteşti, Teatrul Giuleşti, TNB, Teatrul “C. Nottara”.
A jucat în peste 70 de filme, dintre care amintim: “Desfăşurarea” 
(1954), “Bijuterii de familie” (1957), “Setea” (1960), “Castelanii” (1964), 
“Fantomele se grăbesc” (1966), “Răzbunarea haiducilor” (1968) - 
Ibrahim, “Mihai Viteazul” (1970) - Murad III, “Haiducii lui Şaptecai” (1971) 
- Mamulos, “Nemuritorii” (1974) - Iusuf Paşa, Ştefan cel Mare - Vaslui 
1475” (1975) - Soliman Paşa, “Toate pânzele sus!” (1976) - Spânu, “Ultima 
noapte de dragoste” (1979), “Cel mai iubit dintre pământeni” (1993).
Talentul şi probitatea profesională i-au fost încununate cu numeroase 
distincţii: titlul de “Artist Emerit”, Premiul de Stat, Premiul Festivalului de la 
Karlovy-Vary, Premiul Festivalului de la Moscova. În 1988, a primit premiul 
ACIN pentru întreaga activitate, şi s-a numărat printre laureaţii Galei 
„Vârsta de Aur” din 2001, ai Premiilor Naţionale în Domeniul Teatrului şi 
Galei Premiilor în Cinematografie.

Sergiu Nicolaescu
A fost unul dintre actorii cei mai apropiaţi de mine. 
Ne-am cunoscut prin film, dar am fost prieteni 
adevăraţi şi în afara platourilor. Era un om serios şi 
extrem de conştiincios, de aceea ne şi înţelegeam 
foarte bine. El şi Amza Pellea sunt oamenii 
extraordinari pe care nu-i voi mai întîlni niciodată.

Ştefan Radof
Colea  a fost ultimul cavaler al Ordinului Histrionilor, un 
model de eleganţă morală şi profesională. În realitate, el 
chiar a făcut Şcoala de Cavalerie de la Cernăuţi şi asta l-a 
format în spiritul eleganţei, al adevărului şi dreptăţii. A 
fost un mare artist, în tradiţia şcolii româneşti de teatru.

Alexandru Arşinel
A murit un actor minunat, un om pe care l-am 
simţit întotdeauna prieten, cu toată diferenţa de 
vârstă dintre noi. Chiar mă leagă de el una dintre 
cele mai frumoase amintiri, când m-a invitat la el la 
un pahar cu vin ca să sărbătorim în avans ziua de 
naştere a primului meu băiat, 15 mai 1970…

Iarina Demian
Ca orice mare artist, Colea Răutu nu avea vârstă. Făcea 
parte din categoria nemuritorilor. 
Vocea lui îţi dădea frisoane.
Pe scenă şi pe ecran era ca-nm viaţă….
În viaţă era un prieten adevărat, ferm, plion de umor şi, 
pe deasupra, un fan înrăit al Rapidului.
Iubea viaţa…
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ELENA ROIZEN
 Cântăreaţa de muzică populară Elena Roizen a murit marţi, 25 septembrie 2007 , răpusă de o boală 
necruţatoare cu care s-a luptat îndelung. Dobrogeancă din Ovidiu, judeţul Constanţa , Elena Roizen s-a născut în 
februarie 1945. Era căsătorită, avea doi copii şi doi nepoţi. Soţul este profesor de limba engleză.
 
 Doamna  Elena Roizen şi-a început activitatea în 1965, când a debutat la postul Radiodifuziunii Române . 
A fost pe rând angajata ansamblurilor “Brâuleţul” din Constanţa, “Nunta Zamfirei” din Eforie; a cântat şi la 
Ansamblul “Dor Transilvan” din Bistriţa.

Trişti şi negri rămân norii/ Hai, Dunărea mea/ Toamna, când pleacă 
cocorii...” aşa începe unul dintre cântecele dumneavoastră de mare 
succes. L-aţi  primit şi pe acesta ca zestre de la părinţi?
  Se împlinesc anul acesta patruzeci de ani de când am înregistrat acest cântec pentru radio, dar eu aveam numai 
câtiva ani când l-am auzit pentru prima oară cântat de mama. Mi-amintesc dimineaţa în care mama şi sora mea 
mai mare s-au întors de la o nuntă din Bei-Bugeac. Parcă o văd cum şi-a pus bocceluţele de drum jos şi-a strigat 
bucuroasă: ”Fetelor, v-am adus un cântic!...” Şi eu m-am uitat la bocceluţele acelea în care ea îşi cărase două , trei 
lucruşoare şi aşteptam parca să le desfacă şi să vedem şi noi minunea de cântec, de care vorbea ea cu atâta patimă. 
Eu nu începusem încă să cânt, dar misterul acelei dimineti în care mama a cântat în faţa noastră versurile: ”Trişti şi 
negri rămân munţii/ Toamna când pleacă recruţii./ Mamele-şi petrec feciorii/ Surorile frăţiorii,/ Nevestele, soţiorii./ Cât 
îi Dobrogea de mare/ Numai două drumuri are/Două drumuri şi-o carare/Şi o apă curgatoare./ Apa curge, valuri face/ 
Cine bea copii nu face/ de stia şi mama mea/ Se ducea şi ea şi bea/ Pe mine nu mă facea,/ Pe mine ca să mă dea/ 
Militar la artilere./ Unde-s cai şi tunuri grele/ Nu te poţi urca pe ele”, mi-a rămas pentru totdeauna în amintire.

(Fragment dintr-un interviu acordat postului de radio România Cultural în august 2007)

A înregistrat peste 100 de piese pe discuri, casete, CD-uri.
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David Ohanesian
David OhanesianDAVID OHANESIAN

DAVID OHANESIAN

 Născut pe 6 ianuarie 1927, artistul emerit David Ohanesian, interpretul 
magistral al rolului Oedip din celebra operă enesciană, a murit în  seara zilei de 1 
octombrie 2007, la vârsta de 80 de ani.
 Personalitate marcantă a scenei lirice româneşti şi europene, David Ohanesian 
a făcut parte, alături Octav Enigărescu şi Nicolae Herlea, din triada de aur a celor mai 
mari baritoni ai ţării.
 Absolvent al Academiei de muzică “Gheorghe Dima” din Cluj la clasa 
profesorului Aurel Costescu-Duca, (1953), diplomat al Conservatorului “C. 
Porumbescu” în 1963 la Bucureşti, David Ohanesian se confundă cu însăşi istoria 
de aur a celei mai remarcabile perioade a Operei Române, devenind peste ani o 
personalitate copleşitoare a artei româneşti peste hotare, performând alături de 
cele mai renumite artiste lirice şi cei mai mari artişti ai vremii, de la Nicolai Ghiaurov 
şi Placido Domingo, la Leontyne Price şi Birgitt Nilsson, Elena Cernei, Arta Florescu 
şi Virginia Zeani.
 Între 1950 şi 1958 a fost prim solist al Operei Române din Cluj-Napoca, apoi 
până în 1977, prim solist al Operei Române din Bucureşti. Între anii 1968-1977 a 
fost artist invitat al Operei din Hamburg, unde a cântat cu cei mai renumiţi dirijori ai 
vremii şi a avut ca parteneri de scenă nume impresionante ale artei lirice universale: 
Mirella Freni, Gwyneth Jones, Raina Kabaivanska, Lucia Popp, Tatiana Troyanos, 
Leonie Rysanek, Luciano Pavarotti, Peter Schreier, Nicolai Gedda, Carlo Bergonzi, 
Herman Prey, Montserrat Caballe etc.
 Este cunoscut drept cel mai apreciat “Oedip” al secolului XX, operă pe care a 
cântat-o, pentru prima data în România, în anul 1958, în cadrul primului Festival 
Internaţional “George Enescu”.
 Printre succesele importante din cariera sa se numără, însă, şi alte roluri, 
precum: Rigoletto, Iago, Amonasro, Renato, Tannhauser.
 David Ohanesian a purtat rolul lui Oedip, din opera cu acelasi nume a lui George 
Enescu, la Paris, Atena, Berlin, Sofia, Stockholm, Moscova, Lausanne, Wiessbaden. 
Cariera sa a cuprins peste 2.000 de spectacole.
 În 1986 a semnat, alături de Iosif Sava, lucrarea “Patima muzicii”, apărută la 
Editura muzicală, Bucureşti.
 În 1999, maestrul a primit titlul de “Doctor Honoris Causa” al Academiei de 
Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, pentru ca, un an mai târziu, să primească 
Ordinul Naţional “Steaua României”. În noiembrie 2006, baritonul David Ohanesian 
a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii “Ovidius” din Constanţa. 
Pentru “vocea sa de granit” şi pentru”temperamentul său de mare tragedian, David 
Ohanesian a primit în 2006 premiul Maestro acordat de Uniunea Criticilor Muzicali 
şi de Forumului Muzical Român.
 

Baritonul David Ohanesian a fost înmormântat 
la Cimitirul Armenesc din Bucureşti.

DAVID OHANESIAN

OEDIP NU MAI ESTE
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 Angela Moldovan, simbol al muzicii populare 
româneşti, are mereu aceeaşi privire vie, strălucitoare, 
a omului trecut prin multe, şi bune, şi rele, de astă dată 
umbrită de marea durere pe care a suferit-o după ce soţul 
ei, la fel de celebrul actor şi pedagog, Victor Moldovan, 
a părăsit această lume în luna mai 2007. Riscând un 
sacrilegiu, dar sperând că o discuţie de la om la om 
despre cel care i-a fost alături mai bine de şaizeci de ani, 
îi va uşura marea pierdere, am încercat să reconstituim 
- din mărturisirile în exclusivitate ale doamnei care i-a 
fost soţie şi prieten devotat - un portret al artistului.

Cum v-aţi cunoscut ?

Noi ne-am cunoscut la Cluj. Eu urmam Conservatorul, el era student la 
Institutul de teatru, era un pic mai mare. După cum ştiţi, la Cluj, Teatrul şi 
Opera funcţionează în aceeaşi clădire. Eram un mănunchi de tineri, tot 
timpul împreună, care încercau să câştige încrederea celor “bătrâni” care 
formau, nu-i aşa? - o castă. Jinduiam la faima lor şi ne doream să-i urmăm pe 
drumul succesului. Eram foarte uniţi. Ne duceam la spectacolele celorlalţi de 
la teatru şi ei veneau la spectacolele noastre. Urmau discuţii peste discuţii, era 
o atmosferă de boemă pozitivă, constructivă, din care, fără să ne dăm seama, 
învăţam cu toţii să fim mai adevăraţi, mai sinceri, mai artişti. Ne încurajam, 
ne aplaudam reciproc, ne trimiteam flori, dar nimeni nu ierta derapajul în 
fals şi mediocritate.
Aşadar eu eram în anul doi de Conservator, eram o provincială sută în sută, 
încă purtam uniforma din liceu, pentru că,  părinţii mei, care  locuiau la 
Dej, aveau statut de refugiat din Basarabia şi veniseră de acolo fără nimic. 
Venisem la Operă pentru că auzisem că e un post de liber de coristă, să-mi 
câştig existenţa de studentă. Ţineam strâns în mână o cerere de admitere 
la concurs şi apare Victor Moldovan şi mă-ntreabă “ Fetiţo, ce cauţi tu aici?” 
I-am răspuns că vreau să fiu coristă şi, dacă 
n-o să mă primească în cor, am să mă fac 
solistă. Adică, un fel de... n-am pâine, dar 
am să mănânc cozonac! I-a plăcut umorul 
meu. Ne-am împrietenit pe loc şi, după un 
timp, ne-am căsătorit în Cluj.

În ce an se întâmpla asta?

Era în 1952, după ce el a absolvit 
Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică 
Cluj, cu nota 10, promoţia 1948, şi tocmai 
fusese Laureat al Premiului de Stat pentru 
un rol superb în spectacolul cu piesa 
„Cetatea de foc”, o piesă foarte la modă 
pe-atunci, de Mihail Davidoglu.
Apoi, el a fost transferat la Bucureşti şi eu 
am rămas la Opera din Cluj, eram studentă 
şi la Conservator şi la Facultatea de Litere, la română-franceză ( părinţii mei 
au vrut să fac şi o facultate serioasă, ca să am asigurată o pâine). A urmat 
o perioadă foarte grea pentru mine. Cursuri toată ziua, repetiţii şi seara 
spectacole. Dar l-am avut pe Victor lângă mine, chiar dacă mai mult cu 
sufletul. Întotdeauna m-a înţeles, m-a ajutat, m-a încurajat. Formam un cuplu 
entuziast, dar voiam să fim o familie adevărată, nu să stăm separaţi, să facem 
naveta. Am hotărât să vin eu la Bucureşti. Aşa că am venit la Ansamblul 

Ciocârlia, la secţia de operă.
Bcureştiul i-a deschis alte perspective.

Într-adevăr, aici a fost primit foarte frumos, imediat a fost distribuit în roluri 
importante. Unul din ele a fost personajul principal, Scapin, din spectacolul 
cu piesa  Vicleniile lui Scapin de  Moliere în regia lui  M. Anghelescu. Faptul 
că maestrul Grigore Vasiliu Birlic a acceptat să fie dublat de  tânărul Victor 
Moldovan, (în rolul Spiridon Biserică din piesa Mielul turbat de Aurel 
Baranga, în regia legendarului Sică Alexandrescu) dar, mai ales, propriul lui 
talent, au acţionat ca o pârghie care l-a ridicat rapid în conştiinţa publicului. 
A jucat şi roluri de comedie, dar şi de dramă profundă, avea o disponibilitate 
extraordinară de adaptare la cele mai diverse tipuri de personaje.

Care ar fi reperele cele mai importante din palmaresul artistului Victor 
Moldovan?  

Personajele pe care le-a interpretat, dintre cele mai diferite, de la lustragii, 
mineri până la ofiţeri regali si revoluţionari, sunt, in realitate, tot atâtea 
succese, aplauze şi mii şi mii de spectatori cuceriţi de farmecul lui unic. A fost, 
de-a lungul carierei sale, asistentul sau regizorul secund al unor importante 
personalităţi ale regiei româneşti: Sica Alexandrescu, Al. Finţi, Moni 
Ghelerter, Horea Popescu, Radu Beligan, Ion Cojar. El însuşi regizor, a pus în 
scenă, printre altele: “Regina de Navara”,  “Heidelbergul de altădată”, “Dona 
Diana”, “Bădăranii”, “Vecina de alături” şi “Anul viitor la aceeaşi oră”. Palmaresul 
rolurilor sale mai cuprinde numeroase creaţii pe micul si marele ecran. Toate 
completate de o impresionantă dăruire de pedagog. Ca universitar la UNATC 
şi la la Facultatea Hyperion, în 12 ani, a pregătit trei promoţii de actori cărora 
le-a transmis secretul de a trăi dincolo de graniţele vârstei.

Cum a fost viaţa dumneavoastră lângă o personalitate artistică atât de 
impresionantă?

Pentru că eu însumi am avut şi am  o viaţă dedicată scenei, îmi place să 
spun că artiştii sunt singurele vietăţi care nu au vârstă, pentru că sufletul lor 
rămâne acelaşi şi la douăzeci, şi la treizeci, şi la şaptezeci de ani. Ei nu au 
vârstă. Au doar o viaţă dăruită scenei. Mai au, intr-un loc ştiut numai de ei, o 
colecţie de fragmente de viata care se potrivesc sufletului fiecărui personaj 
pe care-l fac să strălucească în lumina reflectoarelor. Am trăit împreună o 

viaţă extraordinar de bogată. Nu în bani sau 
averi. Nu în asta constă bogăţia. 

Între timp, domnul Moldovan...

Victor era la Teatrul Naţional, în Bucureşti, 
cum v-am spus, avea roluri superbe 
în mari spectacole, alături de cei mai 
importanţi actori ai momentului, de  George 
Calboreanu, Marcel Anghelescu, Radu 
Beligan, Ion Caramitru, Horaţiu Mălăele, Ilinca 
Tomoroveanu, Damian Crâşmaru, Constantin 
Dinulescu, Florina Cercel, Mişu Fotino, şi să 
mă ierte toţi pe care nu-i numesc aici. Victor a 
dat viaţă şi a scos în lumina rampei peste 120 
de personaje, între care se numără Alberth 
Bhon din marele succes ‘’Cei din Dangaard’’, 
în regia lui Moni Ghelerter, Nikita Ivanici din 

“Viaţă de actor”, Curley din “Oameni şi şoareci”, şi câte altele.
Era prieten foarte apropiat cu Florin Piersic. Împărţeau celebra cabină 
numărul 8 care acum poartă numele lor. Se cunoşteau încă de la Cluj. Florin 
a făcut de multe ori public faptul că a devenit actor datorită lui Vichi, - cum 
îi spuneau prietenii soţului meu – care i-a făcut cunoştinţă cu teatrul încă 
decând Florin era mic şi fugea de-acasă ca să vadă spectacole. Au jucat mult 
împreună şi filme şi teatru. Oameni şi şoareci de Steinbeck le-a unit destinele 
teatrale mai bine de zece ani.

Victor  MOLDOVAN
SOŢUL MEU, ACTORUL
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N-aveam locuinţă, până să ne luăm o garsonieră cu chirie, am stat într-o cabină 
la Teatrul Naţional care era unde e acum Teatrul Odeon, pe Victoriei. Aveam 
un perete comun cu scena şi se-auzea gongul de începere la spectacole. Era 
romantic, cu un aragaz, cu un reşou, prea multe lucruri nu aveam, dar nici nu 
ne trebuiau. Ne aveam unul pe celălalt şi asta ne era suficient.
Succesele veneau de la sine. Eu cântam folclor, câştigam concursuri, apăruse 
televiziunea, mă cunoştea toată lumea. Victor juca seară de seară pe prima 
scenă a României. Ce ne-am mai fi putut dori?

Aţi fost vreodată împreună pe aceeaşi scenă, în acelaşi spectacol? 

Cum să nu, de foarte multe ori. Erau multe spectacole de varietăţi şi el era 
invitat să prezinte. Se ferea să spună că urmează soţia lui să cânte, dar era 
foarte mândru de mine şi-l văd şi acum cum stătea la arlechin şi mă aplauda 
din culise.

El iubea folclorul?

Foarte mult. Era educat în spiritul autentic ardelenesc, al valorilor naţionale 
ale românilor. Prin mine a cunoscut mai bine această comoară a neamului de 
care şi el era îndrăgostit.

Ce pasiuni avea, în afara scenei?

Bună întrebare. Acum îmi dau seama că s-a dedicat unei singure pasiuni: te-
atrul. Nu-l interesa altceva, decât poate imortalizarea spectacolelor ce sunt 
irepetabile. Înregistra pe bandă toate spectacolele mele şi ale lui, dar şi pe 
cele pe care le considera geniale, ale altor artişti români. Da, pot să spun că 
avea o pasiune din asta, să rămână o urmă din clipele de mare trăire artistică 

la care era participant activ sau spectator.
Avem acasă sute şi sute de înregistrări, nu ştiu ce se va întâmpla cu ele, dar, 
pentru mine, sunt nişte documente foarte preţioase. 

Rămân pentru posteritate, mărturii despre talent şi pasiune.

Mă gândesc să fac o donaţie la CREDIDAM, cred că şi Victor, dacă ar fi în viaţă, 
ar vrea să lase artiştilor mărturiile astea pe bandă despre viaţa artistică din 
România ultimilor cincizeci de ani ai mileniului doi.
Ne-am potrivit în foarte multe, mai ales în ce priveşte felul în care am înţeles 
să ne facem meseriile. Am fost nişte mari idealişti, nu ne-am priceput să facem 
bani, să transformăm arta în comerţ. N-am prea fost terre à terre, nici eu, nici 
el... Casă ne-am cumpărat abia acum trei ani, cu împrumuturi şi sacrificii. Abia 
ne instalasem în ea, şi, când a fost gata, Victor era aşa de fericit, că îi pipăia 
pereţii şi spunea uite, asta e căsuţa noastră, îţi dai seama, câţi ani au trebuit să 
treacă până să avem noi căsuţa noastră?

Când mă îndrept cu gândul spre el, mă doare sufletul, e prea proaspătă 
despărţirea. A venit prea devreme trecerea asta dincolo, deşi poate trebuia 
să mă aştept, boala lui prelungită nu prevestea nimic bun. Dar n-am fost 
pregătită sufleteşte pentru această despărţire brutală şi fără de întoarcere. Şi, 
oricât de pregătiţi am fi, sfârşitul vine întotdeauna prea devreme.

O discuţie consemnată de Val Mănescu la sediul CREDIDAM

Victor  MOLDOVAN
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 BIOGRAFIE
 Născut la 11 iunie 1926, Zlatna, judeţul Alba
 Decedat la 8 mai 2007, Bucureşti

  STUDII:
 Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică Cluj, Diploma 
 de absolvire cu nota 10, promoţia 1948

- Teatrul Naţional din Cluj din 1946, 
 15 septembrie până în 15 septembrie 1952.
- Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti, 15 septembrie 1952, 
 până în 1990 la pensionare.
- Teatrul „Maria Filloti” din Brăila, în 1996, unde a pus în scenă „Furnici” 
 de Aldo Nicolaj, „O seară la Union”, scenariul Liviu Dorneanu,
  „Oraşul nostru” 
 de Thornthon Wilder şi „Pâinea şi circul”de Aurel Storin. 
- Teatrul Dramatic din Galaţi „Oameni şi şoareci” de John Steinbeck
- Teatrul din Cahul, (Republica Moldova) „Furnici” de Aldo Nicolaj. 
- Teatrul Naţional din Bucureşti, (cumul), pînă în 2006
- UNATC - Asistent universitar, apoi lector la
- Facultatea Hyperion- conferenţiar
- Societar de Onoare al Teatrului Naţional „I.L.Caragiale” 
 din 2002

- Laureat al Premiului de Stat 1952

- Decorat cu Ordinul MERITUL CULTURAL

Florin Piersic 
Datorez meseria de actor celui care a fost 
Victor Moldovan.
Eu sunt actor din cauza lui. Când eram 
mic, veneam să îl văd la Teatrul din Cluj pe 
maestru, spunându-le părinţilor că mă duc la 
patinoar. Nu am văzut un actor ca el, care să 
aibă atâta pasiune pentru teatru”...

Damian Crâşmaru 
Victor Moldovan a avut grijă toată viaţa de 
cei din jurul său. Aproape că nu a avut timp 
să aibă grijă de el, a avut mai mult de noi. 
A fost un scotocitor, un insomniac, un om 
desăvârşit, o raritate în teatru. El a devenit un 
om de teatru prin muncă”.  

MĂRTURII - mai, 2007

Actorul Victor Moldovan
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    Nobleţea unui artist

OVIDIU IULIU MOLDOVAN

Actorul Ovidiu Iuliu Moldovan s-a stins joi, 13 martie 

2008, în jurul orei 21.00, la Spitalul Universitar din 

Bucureşti.

Pentru marele actor  Ovidiu Iuliu Moldovan gongul spectacolului acestei lumi a 
bătut pentru ultima oară...
Interpret sensibil şi profund al poeziei eminesciene dar şi a zeci şi zeci de roluri, 
de o nobleţe spirituală fără pată, Ovidiu Iuliu Moldovan rămâne în memoria 
spectatorului român drept creatorul  tragicului personaj Emil Cioran, care a fost 
atât de dramatic învins de moartea pe care toată viaţa a persiflat-o.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l aşeze de-a dreapta sa, acolo unde e locul celor care fac 
viaţa semenilor mai frumoasă.

Ovidiu Iuliu Moldovan, supranumit şi „Cel cu profil de medalie“, este unul dintre 
cei mai cunoscuţi şi apreciaţi actori români. Născut pe 1 ianuarie 1942, în judeţul 
Cluj, Moldovan a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din 
Bucureşti în 1964, la clasa profesorului Octavian Cotescu, cel care i-a modelat 
talentul. Debutează pe scena Teatrului Naţional din Timişoara cu rolul Mio din 
piesa „Pogoară iarna“, şi rămâne angajatul teatrului până în ’69. 

În anul 1970 se angajează la Teatrul Naţional Bucureşti, iar rolurile pe care 
le interpretează sunt dintre ce în ce mai complexe. Pe scena de la TNB îşi face 
debutul cu Oswald din „Regele Lear“, iar de-a lungul carierei a jucat în „Romulus 
cel mare“, „Fundaţia“, „Despot Vodă“, „Jocul ielelor“, „Medeea“, „Livada cu vişini“, 
„Azilul de noapte“. Moldovan îşi aminteşte cu nostalgie de vremurile când lucra 
în ritm frenetic, realizând spectacole năucitoare, alături de unii dintre cei mai în 
formă regizori ai momentului: Ciulei, Pintilie, Esrig şi Dinu Cernescu, Penciulescu. 
În anul 2004, efortul depus în slujba cinematografiei i-a fost răsplătit cu Premiul 
Uniter pentru întreaga carieră. . În transpunerea „Caietelor” lui Cioran, vizualizate 
de reputatul critic George Banu împreună cu regizorul Radu Penciulescu, 
Moldovan a creionat chipul necunoscut, ascuns lumii, al filosofului care ştia să se 
elibereze, din când în când, de povara ideilor şi să se bucure de licorile vieţii.

“Ovidiu a fost un om şi un actor nobil”, spune regizorul Andrei Şerban. “Când am 
fost director la National, am colaborat activ cu el: a fost Iason în “Medea”, cât şi un 
Lopahin de neuitat în “Livada de visini” si unul dintre putinii care m-au sustinut 
in acei ani de revolutie teatrala. Forta lui morală şi demnitatea ardeleană se 
impleteau cu o sensibilitate şi duiosie ce-i trădau fragilitatea. Un prieten fidel s-a 
stins”, adaugă cu amărăciune regizorul. “A dispărut un mare caracter. Ovidiu era 
de o candoare ieşită din comun. 

Era un om de o forţă interioară extraodinară. Se impunea printr-o anumită 
tonalitate a vocii, pe linia lui Cozorici. Puţini actori mai au o asemena dicţie şi 
o asemenea ţinută pe scenă aşa cum avea Molodovan”, completează George 
Mihăiţă. “Eu eram muza lui în “Medeea” lui Andrei Şerban. Nu pot să-l uit pe 
Ovidiu în rolurile din spectacolele “A doisprezecea noapte”, “Caligula”, sau “Livada 
de vişini”, îşi aminteşte Beatrice Rancea.
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    Nobleţea unui artist

OVIDIU IULIU MOLDOVAN

 Marele actor şi regizor de teatru Adrian Pintea a încetat din viaţă în 

ziua 8 iunie 2007, la Spitalul Fundeni, în jurul orei 15,30, după o grea 

suferinţă. 

 Adrian Pintea s-a născut la 9 octombrie 1954 şi a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi 
Cinematografică “I.L. Caragiale”, Bucureşti, clasa prof. Petre Vasilescu în 1979. 

 
 Remarcat încă din timpul studenţiei pentru talentul său incontestabil, pentru sensibilitatea pe care 

reuşea s-o ascundă sub masca unei durităţi aparente, Adrian Pintea a fost distribuit în numeroase filme şi 
spectacole de teatru şi de televiziune. 

 În cei aproape 35 de ani de activitate în slujba Thaliei, Adrian Pintea, a interpretat zeci de roluri, întru-
chipând personaje diverse din dramaturgia universală. In anul II de facultate a fost remarcat de regizorul 
Mircea Veroiu care l-a distribuit în primul său rol cinematografic în filmul MANIA, dedicat celor 11.000 de 
ţărani împuşcaţi cu prilejul Răscoalei de la 1907. La vizionare, “ceva” nu i-a plăcut lui Nicolae Ceauşescu şi 

de aceea filmul a zăcut, imediat după terminarea lui, în cutii bine sigilate, unde zace şi acum. 

 Pe marele şi pe micul ecran, Adrian Pintea a interpretat personaje care i-au 
sporit imens popularitatea, făcându-l stimat şi iubit de toate generaţiile de 

spectatori. 

 A abordat încă din anii de studiu roluri importante în piese precum „Oedip salvat”, de Radu Stanca, 
„Romeo şi Julieta”, de William Shakespeare, sau „Pescăruşul”, de A.P. Cehov. Apoi au urmat alte roluri în 

care şi-a câştigat prestigiul unui actor de prima clasă: Ahile, în „Ifigenia”, de Mircea Eliade, în regia lui Ion 
Cojar, Henric, în „Henric al lV-lea”, de Luigi Pirandello, în regia lui Dominic Dembinski, Val, în „Orfeu in 

infern”, de Tenessee Williams sau Eddie, în „Nebun din dragoste”, de Sam Shepard, ambele în regie proprie. 
Nu putem uita însă nici rolurile din „Hamlet”, jucat pe scena Teatrului National Craiova, „Thomas A. Becket” 

sau din „Repetiţie cu Barrymore”, roluri de succes, care i-au marcat cariera. 
Printre cele mai importante filme în care a jucat Adrian Pintea, trebuie amintite „Iancu Jianu”, în regia lui 

Dinu Cocea, „Oglinzi paralele”, în regia lui Mircea Veroiu, şi „Vulcanul stins”, în regia lui Dinu Cocea. Printre 
cele mai cunoscute roluri de televiziune se numără Zeno, în „Lumini si umbre”, regia Andrei Blaier, Marchi-

zul de Mosa, în „Don Carlos”, şi Don Juan, în piesa cu acelaşi nume, de Fr. Dürrenmatt, ambele în regia lui 
Eugen Todoran. A făcut şi teatru radiofonic, două dintre piesele de succes ale Radiodifuziunii Române 

fiind „Idiotul”, de Dostoievski, şi „Muntele vrăjit”, de Thomas Mann. 
Ca regizor, Adrian Pintea şi-a pus amprenta asupra foarte multor piese. Merită amintite „Cei drepţi” (1998), 
la Studioul Casandra, „Orfeu în infern” (1995), la Teatrul Romano-American, şi „Thomas A. Becket” (1999), la 

Teatrul Bulandra. 
 În memoria multora dintre noi persistă, de pildă, imaginea tulburătorului şi misteriosului tânăr pe 

care l-a jucat în serialul “Lumini şi umbre”, un film produs de televiziunea română (şi pe nedrept ţinut în 
cutii). Scenariul era semnat de regretatul Titus Popovici, iar regia o asigura, cu brio, Andrei Blaier. 

 Intr-un interviu acordat revistei Formula As, artistul declara: 
 

 Iubirea este gustul vieţii... Un înţeles mai subtil al ei - unul din 
multele - ar putea fi numit şi “frica de singurătate”. Acea frică ce ne 

urmăreşte de când ne naştem şi până murim. Am observat ce tandreţe 
specială degaja cuplurile de oameni în vârstă pe care-i zărim - vara, 

iarna - prin Cişmigiu... Şi care se ţin de mână. Cu câtă infinită duioşie 
se încarcă o relaţie de dragoste, pe măsură ce timpul trece şi moartea 

se apropie. Şi mai e ceva, absolut emoţionant! Parcă, plecând spre 
moarte, cei doi se întorc în copilărie. 
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 CEL MAI FRUMOS DIN ORAŞUL ACESTA
 
 Prima întâlnire cu Florian Pittiş o datorez Cenaclului Flacăra. 

Era în 1976, într-un spectacol care avea loc la Teatrul Naţional şi în 
care aveam să debutez pe cea mai mare scenă a folk-ului românesc 

de atunci şi de fapt, dintotdeauna. Am fost profund marcat de 
interpretarea răvăşitoare a unui text scris de Adrian Păunescu în 

care Moţu amplifica, prin atitudine şi implicare fierbinte, tonul 
dizident al poeziei puse pe muzica de cantautorul Adrian Ivaniţchi.

 În lungile turnee care au urmat ne-am împrietenit, pentru că 
multe lucruri ne apropiau: dorinţa de libertate, gesturile şi faptele 

împotriva regimului ceauşist, dragostea pentru muzică şi poezie 
şi pasiunea pentru... şah. Amândoi eram deţinători ai categoriei 

1 şi nu aveam nevoie neapărat de tablă şi piese ca să putem juca 
o partidă. Aşa că, nu de puţine ori, în timpul lungilor şedinţe ale 

Cenaclului, îi răspundeam mereu la e2-e4 cu c7-c5, în timp ce 
ne ajutam la microfoane colegii de scenă. Mi se alătura mereu în 

timpul recitalului, la una dintre cele mai tari piese care se cânta 
atunci, ”Jos îmbogăţiţii”,un atac virulent antiregim. 

 Prin 1978, Moţu a tradus din engleză un mare filosof indian, în 
mare vogă prin occidentul acelor vremuri, Krishnamurti. Opera lui 

stătea sub semnul continuei răzvrătiri faţă de politic şi indiferenţă, 
sub semnul nesupunerii şi al devenirii personale prin luptă şi 

adevăr. Acest om pe care-l zugrăvea Krishnamurti, se născuse de 
mult în România şi purta deja marca PITTIŞ! A împărţit apoi câteva 

exemplare din traducere câtorva prieteni în care Moţu avea mare 
încredere. M-am numărat cu bucurie şi onoare printre aceştia şi 

am transmis-o şi eu mai departe prietenilor mei, chiar dacă faptul 
acesta era extrem de periculos. 

 Apoi, prin 1980, într-o noapte petrecută acasă la el, cu Rolling 
Stones, Pink Floyd şi bineînţeles, Dylan, mi-a împărtăşit un gând 
ascuns al său, acela de a acorda o bursă “Pittiş” aceluia care ştie 

pe dinafară toate textele lui Dylan. Îşi propusese să strângă 
pentru asta un milion de lei, o sumă uriaşă pentru acele timpuri. 
O maşină Dacia costa 75 000 de lei. Într-un cont la CEC erau deja 

vreo cincizeci de mii. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu acest proiect dar, 
pentru că-l cunosc pe Moţu, mă aştept ca într-o toamnă viitoare, 

un tânăr să beneficieze de bursa “Pittiş”! Dar dacă încă nu a reuşit 
să strângă toţi banii, poate o va face o viitoare fundaţie “Pittiş”, care 

sper să ia naştere în curând.  
 Actor de excepţie, cap de serie al generaţiei sale, Moţu avea şi 

o memorie fabuloasă. Învăţa rolurile fără nici un efort, başca ştia 
pe dinafară şi rolurile tuturor colegilor de scenă. Era de altfel o 

adevărată enciclopedie vie, cultivat şi informat cum puţini, foarte 
puţini semeni de-ai nostri, sunt. De aceea capacita întotdeauna 

atenţia tuturor celor care-l înconjurau. Un spirit profund, rafinat, 
înzestrat cu un umor fin şi mereu acid, Florian Pittiş întrunea toate 

acele mari calităţi care au făcut din el un Om al Cetăţii.  
Personal mi-ar fi plăcut ca el să intre în politică. Sunt convins că ar 

fi schimbat, în bine  şi mult mai repede, multe lucruri în această 
ţară. Actor, regizor, cântăreţ, cronicar muzical, poet, traducător, om 

de radio şi de televiziune, lider de opinie, personalitate complexă 
şi charismatică, Florian Pittiş rămâne în sufletele noastre aşa cum 

îi plăcea să recite, cu acea voce inconfundabilă, adâncă şi limpede, 
“cel mai frumos din oraşul acesta...”

Victor SOCACIU

ULTIMUL MESAJ
Pe blogul Club Altfel  am găsit un mesaj postat pe 6 august 2007 

de Motanik din Londra, care nu are decât o simplă menţiune: Şi eu 
am primit ceva prin mail, in memoriam: 

Vă salut, 
Mă numesc Florian Pittiş şi vă anunţ că am cancer la prostată. 

Am 63 de ani, sunt director la un radio şi de curând cea mai mare 
bucurie pe care am avut-o în viaţa mea a fost concertul Rolling 

Stones...Doctorii m-au avertizat că sunt prea slăbit, că poate o să 
agravez ce a mai rămas din boala mea participând la concert. Viaţa 

mea a fost extraordinar de frumoasă... Am fost rebelul cu plete în 
vânt, am trăit viaţa, intens ca pe o minune şi nu îmi pare rău de 

nimic din ceea ce am făcut. Aş vrea să vă aduceţi aminte de mine...
şi tind să cred că pentru voi am însemnat ceva…să fredonăm 

împreună: Hei tramvai...şi tras de cai...hei joben cum veneai la Mon 
Jardin... Ce tânăr eram atunci şi plin de viaţă... Cum am primit 

vestea ? Ei bine dragilor rău! Exista un moment în viaţă când fiecare 
trebuie să îşi ia rămas bun...toţi veţi fi în locul meu cândva... Chiar 

tu care citeşti aceste rânduri, cândva va trebui să îţi înfrunţi propria 
moarte... Pe de-o parte, mă înspăimântă cum ar fi să nu mai fiu cu 
voi cei care aţi ţinut la mine, să nu vă mai văd 100 de ani, 1000 de 

ani, 1 miliard de ani, o eternitate, o veşnicie, un infinit, un neant… 
Eu Florian Pittiş nu voi mai fi... Copiii voştri poate nu vor apuca 

să asculte Pasărea Colibri, nu vor apuca să vadă emisiunile la 
Teleenciclopedia titrate de mine. Încet-încet voi fi uitat de toţi...sau 

sper eu nu chiar toţi... Ce mesaj să vă transmit acum? 
Nu ştiu dragilor, trăiesc într-un vis rău şi mă gândesc că toate astea 

nu mi se întâmplă mie: marea trecere spre neant, spre nefiinţă. 
Trebuie să am curaj, o singura dată în viaţă treci astfel, într-o altă 

etapă.
Aş vrea să vă spun să vă iubiţi mai mult, să preţuiţi fiecare clipă ca şi 

cum ar fi ultima. Eu vă iubesc pe toţi şi se pare că EL mă va chema 
în ceruri. Îmi pare rău că nu am realizat tot ceea ce îmi doream, 
îmi pare rău că am lăsat atâtea lucruri neîmplinite. Neantul mă 

atrage şi mă înspăimântă în acelaşi timp. Eu să nu mai fiu ...EU ? 
Ce înseamnă, Doamne, să nu mai fiu !? Mă pui la grea încercare, 

Dumnezeule, mă ia o frică mare. Oare exişti? Nu vreau să fiu doar o 
cruce într-un cimitir...

Nimeni nu poate jura că Moţu e autorul rândurilor de mai sus. Mesajul 
însă, e clar inspirat de el.

Mai jos, pe blog, am dat de un alt text, 
postat la ora 8:37, nesemnat, tipic flower power :

Nu i-am spus niciodată că, 
parte din ce sunt acum, i se 

datorează. 
Nu i-am spus niciodată 

că am fost la PMT (poezia 
muzicii tinere, pentru cei mai 

tineri) de vreo 38 de ori. 
Nu i-am spus niciodată 

că am văzut şi Câinele 
Grădinarului de vreo 5 ori. 
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Nu i-am spus niciodată că am învăţat pe de rost versurile de la 
Blowin’ in the wind pentru că îl cântau el şi Anda dumnezeieşte. 

“Yes, ‘n’ how many years can some people exist 
Before they’re allowed to be free? 

Yes, ‘n’ how many times can a man turn his head, 
Pretending he just doesn’t see?” 

Nu i-am spus niciodată că versurile astea, cântate pe o scenă în 
anii 70, în româneşte, sunau cu totul special. 

Ştia şi el. Ştia şi Anda. Ştia şi Păunescu, fie 
vorba între noi. 

Nu i-am spus niciodată că filmul “Hair” 
prezentat de el la “Eminescu” e parte din mine 

şi din educaţia mea. Fără el, nu ştiu cine ar fi 
putut să îmi explice cum se citeşte Beatles 

şi cum se asculta Shakespeare. Nu aş fi ştiut 
ce sunt alea Flower Power, Beatles, Make Love 

Not War, Bob Dylan, LSD, Queen, Work Like 
You Play, John Lennon, San Francisco. De unde să aflu ce e aia ‘68? 

Din Scânteia? O generaţie întreagă, poate cea mai interesantă a 
secolului 20, mi-a fost explicată de el. Şi nu i-am spus niciodată. Şi 

câte am aflat atunci!… 
Nu i-am spus niciodată că, pentru mine, Pasarea Colibri a fost alt 

punct de reper. Ştiu că l-a încurcat câteodată starea de bivuac. 

Era prea riguros, disciplinat, punctual 
şi profesionist pentru aşa ceva. I-am zis 

acum doi ani că e un fel de Yoko, că a spart 
Colibriul şi s-a supărat pe mine. Pe undeva, 

l-am înţeles. 

Altfel, nu prea l-am iertat. Am zis că da, 
Colibriul, pe funcţia de la Radio. După 

aia, am intrat pe Radio3net şi mi-a trecut 
supărarea. 

Nu i-am spus niciodată că, într-un fel, 
mi-a fost Maestru. Nu în ale cântecului sau 
teatrului, că nu o să cânt eu niciodată ca el 

şi nu o să joc pe scena aşa, ca el. În ale unor 
valori fundamentale mi-a fost Maestru. În 

ele m-a învăţat să cred atunci, în anii 70 
(da, la mult hulitul Cenaclu Flacăra, se ţinea 

atunci la Circul de Stat, nu pe stadioane!) şi în anii 80, la Bulandra 
şi la Eminescu. După 90, am fost colegi într-un ONG şi l-am 

cunoscut mai bine. 
Nu i-am spus niciodată că, pentru mine era fabulos să pot să intru 

pe o scenă adevărată lângă el, să schimbăm replici adevărate, într-
un spectacol adevărat, cu public adevărat. 

Eram copt de emoţie de fiecare dată dar nu arătam nimic. Un 
adevarat rapidist (ca mine) e ca un samurai, îşi ascunde emoţia, 

nu? E macho, rapidistul! 
Nu i-am spus niciodată că i-am promis fetiţei mele (are acum 2 
ani) că va afla despre Flower Power, Beatles, Make Love Not War, 

Bob Dylan, LSD, Queen, Work Like You Play, John Lennon, San 
Francisco de la mine. I-am promis asta. Şi o să mă ţin de cuvânt. În 

numele lui.”

Apoi, la ora 9:11 pm, Carmen, din Ţara România, a tastat :

Plâng  moartea lui! 
Multumesc motanik pentru ultimele lui gânduri, sunt, clar, vorbele lui 

Moţu, mulţumesc. Familia noastră n-o să-l uite!

Iar luni, 07 august 2007, la ora 11:04, din Idaho, Ţara: USA, Nikomiko 
a scris:

“Nu i-am spus niciodată că i-am promis 
fetiţei mele (are acum 2 ani) că va afla 

de Flower Power, Beatles, Make Love Not 
War, Bob Dylan, LSD, Queen, Work Like 

You Play, John Lennon, San Francisco de 
la mine. I-am promis asta. Şi o să mă ţin 

de cuvânt. În numele lui.” 
Niko, paragraful asta mi-a adus lacrimi în ochi, într-un fel aş vrea 
ca fetiţa ta să trăiască măcar un pic din ceea ce pentru noi a fost 

o perioadă foarte frumoasă în generaţia mea. În anii ‘85 - ‘88, 
îmi aduc aminte, ne adunam în grupuri la sfârşit de săptămână 

la vre-un prieten şi ascultam Beatles, Jimi Hendrix, Janis Joplin, 
Joan Baez la magnetofon (vă mai aduceţi aminte de benzile de 

magnetofon…) aproape în surdină şi la lumina lumânărilor... ne 
aşezam pe covor şi nu scotea nimeni un sunet... era o atmosfera 

de vis şi întotdeauna ne simţeam altfel, mult mai veseli şi mai plini 
de viaţă. 

Nu ştiu, parcă şi prieteniile erau altfel pe vremea aia. Fiind 
studenţi şi muritori de foame, împărţeam frăţeşte orice colţ de 

pâine. Acum nu cred că mai e aşa.

La 12:10 am, în aceeaşi zi, Carmen, din ţara România, a scris :

  Doamne, aşa era pe vremea noastră (parcă ar fi vorba bunicii 
mele) şi eu am trăit acele vremuri şi magnetofonul trăieşte şi 

benzile sunt în bibliotecă şi ce de discuri de vinil avem ... Am să-l 
rog chiar mâine pe Florin să mai încerce mag-ul, dacă nu i s-or fi 

uscat curelele. Avem pe benzi melodii care pe CD-uri nu-s. Video, 
pick-upul, magnetofonul sunt obiecte pe care doar le şterg de 

praf. Acum, ca tot omul folosim calculatorul, DVD-ul, bla, bla, 
bla…

... Şi peste toate, umbra lui Moţu 
- de fapt o lumină intensă care face din 

praful de pe aparatul vechi de radio pudră de 
stele.

Poate e chiar sufletul lui Florian Pittiş. 
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 Celebrul violoncelist şi dirijor rus, Mstislav Rostropovici, 
a murit în ziua de 27 aprilie 2007, la vârsta de 80 de ani. 
Considerat de cea mai mare parte a criticilor muzicali, dar 
şi a melomanilor  drept cel mai mare violoncelist din lume, 
Rostropovici s-a stins din viaţă la un spital din Moscova, 
după o suferinţă îndelungată. Prin dispariţia marelui artist, 
nu numai Rusia a pierdut o personalitate de prim rang, dar 
întreaga lume muzicală a suferit o pierdere ireparabilă.
 Muzicianul rus de origine azeră a fost un talent precoce. 
El a susţinut primul 
concert la vârsta de 15 ani şi a câştigat, de-a lungul vieţii, 
nenumărate premii internaţionale. I-au dedicat lucrări 
marii compozitori Şostakovici, Prokofiev, Britten, Piazolla şi 
Haciaturian.
 El şi-a câştigat o reputaţie de campion al luptei pentru 
drepturile omului în timpul regimului comunist, când 
administraţia de la Kremlin, deşi în 1950 îl decorase cu 
ordinul Lenin, - cea mai înaltă distincţie sovietică -  i-a retras 
cetăţenia, pentru “activitate nepatriotică”. Rostropovici a fost 
una dintre figurile rezistenţei împotriva regimului sovietic şi 
prieten cu scriitorul dizident Alexandr Soljeniţîn.
 Violoncelistul nu a ezitat să-i condamne public pe 
comuniştii conservatori care au organizat puciul eşuat 
împotriva lui Mihail Gorbaciov  în 1991 şi s-a aflat în mijlocul 
mulţimii care apăra sediul guvernului rus, alături de Elţîn.
 După căderea regimului sovietic violoncelistul şi-
a recâştigat cetăţenia şi de atunci şi-a împărţit viaţa 
între Rusia, Statele Unite (unde a fost mulţi ani dirijorul 
Orchestrei Naţionale din Washington) şi Franţa. Împreună 
cu soţia sa, soprana Galina Vişnevskaia, a fondat o asociaţie 
caritabilă destinată colectării de fonduri pentru programele 
de sănătate pentru copii. Muzicianul a fost, de altfel, 
“reprezentant special” al programului ONUSIDA al Naţiunilor 
Unite. 
 Ultima apariţie publică a muzicianului s-a produs în 
martie anul acesta, când a fost sărbătorit de administraţia 
de la Kremlin, în frunte cu preşedintele Putin, la împlinirea 
vârstei de 80 de ani. La începutul lui februarie 2007, 
muzicianul fusese internat la Paris şi diagnosticat cu cancer 
intestinal, iar familia sa a decis să-l transporte în Rusia pentru 
a muri acasă. În martie starea sa de sănătate s-a îmbunătăţit 
suficient pentru a putea lua parte la festivităţile care i s-au 

făcut la Kremlin, cu prilejul aniversării
octogenare. Atunci, violoncelistul  a fost răsplătit de Putin 
cu cea de-a doua distincţie pentru servicii aduse patriei, 
după cea conferită de Boris Elţîn acum un deceniu, dar la 
ceremonie a părut foarte slăbit.  
 La mese decorate cu violoncele miniaturale, elita Rusiei a 
ascultat omagiul  preşedintelui Putin pentru munca artistică 
de o viaţă a celui care era alintat „Slava” de către melomani.   
 

Nu aniversăm doar un mare muzician, ci 
şi un om splendid. Tot ceea ce atinge, fie 
că e vorba de arcuşul violoncelului sau 
de bagheta dirijorală, înfloreşte graţie 
talentului său inestimabil! – a spus 
Putin, închinând în cinstea Maestrului un 
pahar cu vodka “Rostropovici”. 

Artistul a fost înmormântat la cimitirul Novodevişie, din 
Moscova. Serviciul funerar, care a durat două ore a fost ţinut 
la catedrala Isus Mântuitorul, unde trupul neînsufleţit al
muzicianului a ajuns după ce mii de oameni i-au adus un 
ultim omagiu în marea sală a Conservatorului din Moscova. 
Lângă văduva maestrului, soprana Galina Vişnevskaia, a stat 
soţia lui Boris Elţân.  În cortegiul care l-a însoţit pe ultimul 
drum, s-au aflat peste 2000 de persoane. La funeralii au mai 
participat regina Spaniei precum şi Bernadette Chirac, soţia 
actualului preşedinte al Franţei. 
 Considerat drept cel mai mare violoncelist din ultimele 
decenii, Mstislav      Rostropovici  rămâne în istorie şi ca un 
campion al apărării Drepturilor Omului.

Val MĂNESCU

Marele Rostropovici 
a părăsit această lume
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LUCIANO PAVAROTTI
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La împlinirea vârstei de 72 de ani, cu puţin timp 
înainte de a intra în corul îngerilor, Luciano Pavarotti 
a acordat un interviu revistei moscovite Argumente 
şi Fapte. Textul în limba română a fost publicat în 
paginile cotidianului Jurnalul Naţional. 

  La început mă gândeam să ies la pensie cam la 60 de ani. Îmi 
tot spuneam: oare pot cânta după această vârstă? Cum voi arăta pe 
scenă, dacă în timpul concertului, din mine va curge nisip? Acum 
primesc plăcere din concerte, vocea este încă puternică, oamenii 
vor să mă vadă. Ce-i drept nu mai pot să fac turnee lungi de doi ani, 
sănătatea nu-mi permite, dar câteodată voi cânta pentru plăcerea 
personală. Însă acum am mai mult timp să stau cu familia şi cu pri-
etenii mei. Până la urmă e şi asta un avantaj.

 Cu toţii suntem în mâinile Domnului. Cu părere de rău spun că 
atunci când eşti tănăr, nu te gândeşti la sănătate, iar la bătrâneţe tre-
buie să plăteşti pentru toate greşelile. Dar nu este nimic, eu sunt un 
băiat puternic, am avut de înfruntat probleme şi mai mari. Imediat 
ce mă fac bine, voi ieşi pe scenă. Deja îmi este dor.

  Da, de câteva ori am fost fluierat la scenă deschisă! Publicul este 
o fiinţă foarte fină. Imediat simte când pui tot sufletul în cântec şi 
când nu. În acele momente cântam bine, dar puteam şi mai bine. 
Publicul a simţit acest lucru. Nu este atât de groaznic, sunt lucruri 
şi mai neplăcute. În viaţa unui om celebru, tot timpul activitatea sa 
trebuie să fie însoţită de critică, altfel va trăi plictisindu-se. Personal 
îmi iubesc criticii şi nu mă supăr pe ei.

 Ascult Placido Domingo, jazz sau Beatles. E mai sănătos! Pentru 
muzica actuală am o atitudine mai complicată, însă mie îmi place să 
am diverse experimente,. Nu râdeţi, o dată chiar am cântat rap.

 Opera nu este o scenă pop, nu încercăm să atragem de partea 
noastră admiratorii altui cântăreţ. Fiecare dintre noi are admiratorii 
săi. Înţeleg foarte bine că publicului i-ar plăcea foarte mult să ne 
batem, dar asta nu se va întâmpla vreodată. De aceea, eu concurez 
în viaţă numai cu mine însumi.

La doar câteva zile după apariţia interviului, marele 
tenor se stingea, lăsând în urmă nefericirea milio-
anelor de admiratori.
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FILARMONICA DE STAT DIN ARAD
de Dan Frandeş
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Aradul, ultimul municipiu românesc de pe cursul Mureşului inferior, este 
una dintre cele mai vechi vetre spirituale în care muzica s-a dezvoltat şi în 

formele specifice culturii central europene.
 Înainte ca alte oraşe mari să aibă instituţii asemănătoare, în 

Arad, în anul 1833, se puneau bazele unei serioase şcoli de muzică 
- “Conservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde”. De la un moment 

dat, profesorii şi elevii acestei instituţii au început să adauge sporadicelor 
recitaluri care aveau loc în oraş şi concerte simfonice, ba chiar şi manifestări 

vocal-simfonice. Aşa se face că arădenii, alături de şansa de a-l asculta în 
ceea ce astăzi se numesc “recitaluri” pe Franz Liszt, Johannes Brahms, sau 
chiar Johann Strauss împreună cu orchestra sa, au început să se bucure şi 

de muzica interpretată de ansambluri instrumentale. 
Municipalitatea Aradului răspunde interesului pentru cultură a cetăţenilor 
săi prin finalizarea, în 1913, a monumentalului Palat Cultural, capodoperă 

de artă civilă, unicat în toată această parte a Europei. O incintă pentagonală, 
formată din săli destinate iniţial Bibliotecii şi Muzeului oraşului, înconjoară, 

izolând-o fonic, superba sală de concerte cu cca. 600 de locuri, destinată 
împlinirii nevoii de frumos muzical pentru cetăţenii municipiului. Clădirea 

este o construcţie în stil eclectic cu puternice accente de Jugendstil. La 
somptuosul hol central se accede din pridvorul deschis, străjuit de coloane 

majestuoase, aflat la partea superioară a unei monumentale cascade de 
trepte pornite din piaţa care dă o perspectivă optimă întregii construcţii, 

catalogată astăzi ca fiind un monument de arhitectură, amplasată într-un 
superb parc pe malul Mureşului. Din holul central al Palatului se intră într-

una dintre cele mai reuşite din punct de vedere acustic, sală de concerte 
din această parte a “bătrânului continent”. Planul, dar şi decoraţia, bogat 

ornamentată cu foiţă de aur, se aseamănă izbitor cu alte lăcaşuri de cultură 
stil “Secession” din Viena (sala mare de la Konzerthauss, terminată tot în 
1913), dar şi din Budapesta (sala de concerte a Academiei de muzică Fr. 

Liszt). Aceasta este clădirea şi sala în care, începând de la 1 octombrie 1948, 
adăposteşte activitatea nou înfiinţatei Filarmonici de stat. Prin apariţia 
acestei instituţii publice în peisajul cultural, viaţa muzicală arădeană a 

căpătat un caracter ritmic şi profesional, de atunci putându-se vorbi despre 
o viaţă muzicală profesionistă şi efervescentă. 

În cadrul Filarmonicii, alături de Orchestra simfonică se adaugă un Cor 
academic, mai pe urmă o Orchestră de muzică populară. Aceste formaţii 

încep să apară în faţa publicului din Arad şi din judeţ. Mai apoi, prin 
turneele organizate, duc faima artei interpretative în toată ţara şi chiar 

peste hotare, în întreaga europă. 
În cei 60 de ani de existenţă pe care Filarmonica de stat din Arad îi 

aniversează în anul 2008, diversele sale formaţii artistice au susţinut 
nenumărate concerte sub îndrumarea şi alături de unii dintre cei mai 

faimoşi muzicieni ai timpului. 
Alături de dirijorii permanenţi 

ai orchestrei simfonice, Nicolae 
Boboc, Nicolae Brânzeu, Victor 

Golescu, Eliodor Rău, Dorin 
Frandeş şi  Cristian George 

Neagu, toţi dirijorii români şi 
mulţi dintre importanţi dirijori 

europeni au pregătit şi dirijat 
concerte simfonice sau vocal-

simfonice în superba sală a 
Palatului Cultural din Arad. În 

programele de înaltă ţinută 
artistică promovate de instituţie  

au apărut ca interpreţi, nume 
de marcă ale vieţii muzicale. 

Considerăm că a fost o onoare 
pentru Arad ca prin intermediul 
Filarmonicii să-i fi găzduit şi beneficiat de arta interpretativă a unor piscuri 

ale muzicii cum au fost Bela Bartok, Zoltan Kodaly, George Enescu, Pablo 
Casals, Vaclav Smetacek, Samo Hubad, Djura Jaksic, Gyorgy Lehel, Carlo 

Felice Cillario, Kiril Kondraşin, Dieter Zechlin, Nina Beilina, Kusturica Abid, 
Lawrence Foster, Rene Defossez, Fritz Mahler, Kurt Adler, Rudolf Kerer,  

Elisabeta Leonskaia, Li-Min-Cean, Iakov Zak, Kocsis Zoltan, Daniil Safran, 
Perenyi Miklos, Agnes Baltza, Jean Cassadesus, Sebastian Benda, Cornelius 

Eberhart, Aldo Ciccolini, Ivry Gitlis, Robert Soetens, Josef Wilkomirski, 
Margareta Trull, Andrei Agoston, Wialocki Stanislaw, Fenyo Zoltan, Robert 

Max şi încă mulţi alţii. 
Repertoriul orchestrei simfonice de-a lungul celor 60 de stagiuni, a 

acoperit toate etapele istoriei muzicii, începând din Renaştere, Baroc, 
Clasicism, Romantism şi până în vremurile contemporane ale curentelor 

muzicale experimentale. Nu puţine au fost primele audiţii care s-au 
datorat formaţiilor instrumentale ale Filarmonicii din Arad. Dintre acestea 

le amintim doar pe cele ale “Suitei franceze după Gervaise” de Francisc 
Poulenc, ”Armonia mundi” de Paul Hindemith, Simfonia a V-a de Serghei 

Prokofiev, “Simfoniei a IX-a de Beethoven”, varianta Mahler, lucrări de 
Sanabria, Carannante, sau recenta primă audiţie mondială a “Uverturii de 

concert” de Piazzola 
 Activitatea corului academic a dat posibilitatea iubitorilor de muzică 

din zonă de a avea acces la marile creaţii concepute pentru aparatul 
sonor cel mai complex, ansamblul vocal-simfonic. Înfiintat în 1951 şi 

instituţionalizat în 1954, Corul Filarmonicii de stat din Arad este unul dintre 
cele mai apreciate ansambluri de 

profil din România.
 De-a lungul anilor,  activitatea 

formaţiei s-a concretizat într-un 
numar impresionant de concerte 

vocal simfonice şi a cappella, 
înregistrări pentru radio şi 

televiziune, în care au fost parcurse 
repertorii româneşti şi universale 

de o complexitate extremă. 
 Conducerea formaţiei a fost 
încredinţată pe rând maeştrilor Kurt 
Mild, Iovan Miclea, Anatol Goreaev,  

Paul Paradenco Adameşti, Doru 
Şerban (1973 – 1996), Vladimir 

Popean, Robert Daniel Rădoiaş. 
Formula de dirijor permanent  a 

fost suplinită cu succes în ultimii ani  
de invitaţi de marcă din strainatate 
: Kenneth Tucker (SUA), Tido Dejan 

(Franţa), Ethan Sperry (SUA), 
Seyon Park (SUA), Jean Marie Juan 
(Franţa), Neil Ferris (Anglia) şi Sofi 

Jeannin (Anglia).
 Încă din primii ani de existenţă, 

Corul Filarmonicii de Stat Arad 
şi-a asumat prezentarea în prima 

audiţie românească a unor opusuri 
universale. Dacă în 1957 ansamblul 

prezenta pentru prima oară în 
România Carmina Burana de 
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 ORIGINEA NOTELOR MUZICALE

Inventatorul notaţiei muzicii liniare este Guido d’Arrezo, călugăr 
benedictin, de origine italiană din oraşul Arrezo, de lângă Fer-
rara [990 -1050 d. Hr.]. Tot el inventează cheia sol, scara liniară 
şi precizează înălţimea notelor muzicale. El creează primele 6 
note muzicale, numele lor fiind scoase din silabele iniţiale ale 
unui vechi imn latin închinat Sfântului Ioan Botezătorul: ut, re, 
mi, fa, so, la, cf. n. 5, p. 515. Nota ut a devenit mai apoi nota 
do iar nota si a fost introdusă în gamă în secolele 16-17 d. Hr., 
pentru că Guido repeta în locul notei si una din cele 6 note 
stabilite de către el.

 UT queant laxis 
 REsonare fibris 
 MIra gestorum 
 FAmuli tuorum, 
 SOLve polluti 
 LAbii reatum, 
 Sancte Ioannes.

 
(«  Aşa cum supuşii tăi cântă într-o singură voce minunile pe 
care le făptuieşti, iartă şi tu păcatele gurii lor… »)

Acesta este începutul imnului Sancte Ioannes, scris de Paolo 
Diacono (Cca 720 - 799) pentru Sf. Ioan Botezatorul.

Carl Orff, în ultimele stagiuni concertistice a adăugat la lista de premiere 
naţionale lucrări precum: Ralph Vaughan Williams – Dona Nobis Pacem, 

Francis Poulenc - Stabat Mater, Antonin Dvorak -Te Deum , Anton Bruckner 
– Misa in fa minor nr.3, Ernest Bloch – Serviciu sacru (Avodath Hakodesh), 

Morten Lauridsen – Lux Aeterna Leonard Bernstein – Chichester Psalms, 
Serghei Rahmaninov – Vecerniile op.37, Recviem - Ildebrando Pizzetti.

În fiecare dintre stagiuni au răsunat pe scena Filarmonicii arădene lucrări 
dintre cele mai reprezentative ale genului, dintre care amintim “Requiem”-
urile de Mozart, Verdi, Brahms, Faure, Rossini, Cherubini. Alături de acestea 
au figurat desigur şi multe alte lucrări dintre care amintim “Pasiunile” după 

Ioan şi cele după Matei de Bach, şi “Anotimpurile”, varianta corală a ultimelor 
cuvinte ale Mântuitorului pe Cruce” de Haydn, “Creaţiunea”, “Messia”, “Israel 

în Egipt” şi “Das Alexanderfest” de Handel. 
 Formaţiile de muzică cultă ale Filarmonicii au interpretat pentru 

publicul arădean şi muzică destinată scenei lirice. Operele “Cosi fan tutte” 
, “Bastien şi Bastienne” şi “Nunta lui figaro” de Mozart şi “Traviata” de Verdi 

au fost interpretate chiar ca spectacole de operă, iar “Flautul fermecat”, de 
Mozart, “La serva padrona”, de Pergolesi, “Bărbierul din Seviglia, “Trubadurul” 

şi “Nabucco”, ”Traviata” şi “Aida” de Verdi au putut fi audiate în versiune 
“operă în concert”. 

 De-a lungul anilor, membrii marcanţi ai orchestrei simfonice au alcătuit 
felurite formaţii camerale care şi-au dovedit măiestria pe scenele de concert 

ale aradului şi ale ţării, dar şi în străinătate. Dintre ele amintim Cvartetul 
Fatyol, Cvartetul Bâc, Cvartetul Simonca, Cvintetul de suflatori Mureşan, 

Trio de suflători “Presto”, Cvintetul de suflători Talmaciu şi trio-ul de coarde 
“Consonanţe”.

 În cadrul Filarmoniici de stat din Arad îşi desfăşoară activitatea ca solist 
şi pianistul Sorin Dogariu unul dintre vârfurile pianisticii româneşte.

 Mulţi instrumentişti din orchestrele europene şi-au început cariera în 
orchestra simfonică a Filarmonicii de stat din Arad, formându-se ca iscusiţi 

componenţi de ansamblu simfonic.
Orchestra populară a fiinţat doar până în anul 1986 şi cea mai mare parte a 
activităţii sale a fot îndrumată de reputatul folclorist Ioat T. Florea. Formaţia 

şi soliştii ei au abordat repertoriul specific zonei văii Mureşului şi cea de 
“tranziţie” dintre Crişana şi Banat, făcând cunoscută frumuseţea creaţiei 

populare nu numai publicului arădean, ci din întreg judeţul, precum şi din 
judeţele învecinate.

Pe lângă activitatea de promovare a valorilor muzicale româneşti şi 
universale, activitatea Filarmonicii de stat din Arad s-a desfăşurat, cu 

sprijinul diverselor unităţi de învăţământ şcolare, din Arad şi judeţ, şi în 
domeniul educaţiei muzicale, a formării noilor generaţii de iubitori ai 

muzicii. Anual Filarmonica a realizat şi susţinut cel puţin câte 15 concerte 
educative însoţite de explicaţii, destinate tinerilor de la cele mai fragede 

vârste. 

Activitatea Filarmonicii s-a desfăşurat şi în planul colaborării cu mişcarea de 
amatori. După extrem de prolifica perioadă a “Festivalului Naţional Cântarea 

României”, bunele relaţii s-au păstrat cu principalele focare de activitate 
culturală din Arad şi împrejurimi. Au continuat colaborările cu Liceul de arte 

“Sabin Drăgoi” din Arad, cu Casa de Cultură a Municipiului Arad, cu Teatrul 
clasic “I. Slavici” din Arad dar şi cu “Var szinhaz” şi Primăria din Gyula, sau cu 

“Kulturforum Europa”.
Din păcate prea multe înregistrări ale ansamblurilor Filarmonicii din Arad 

nu au fost publicate. Deşi s-au înregistrat peste 1500 de minute de muzică 
pentru fonoteca Radiodifuziunii Române, acestea nu sunt accesibile, decât 
într-o foarte mică măsură, publicului larg. Înregistrările realizate de casa de 

discuri Electrecord, cele 14 LP-uri şi 2 CD-uri au fost de mult epuizate. 
Până în anii 1970 activitatea Filarmonicii din Arad a fost cunoscută doar în 

ţară ca urmare a unor turnee la Bucureşti Timişoara şi Oradea. În ultimele 
decenii însă, formaţiile instituţiei, orchestra simfonică şi corul academic au 
intrat în circuitul european concertând în Austria, Bulgaria, Elveţia, Franţa, 

Germania, Italia, Iugoslavia, Olanda, Spania, Ungaria şi recent în Statele 
Unite, unde au repurtat succese remarcabile.

Amănunte despre Filarmonica de stat din Arad pot fi găsite la adresa 
www.virtualarad.net/filarmonica.
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ANIVERSAŢI LA 50 de ani
Maria Iatagan 6/2/1958
Cornelia Iliescu 15/3/1958
Nicoleta Ivanovici 8/12/1958
Florica Jinga 5/4/1958
Bianca Luigia Manoleanu 22/6/1958
Laura Adriana Mare 20/11/1958
Eugenia Mihai 2/2/1958
Voichiţa Mihoc 25/4/1958
Constantina Militaru 22/2/1958
Cornelia Miroiu 15/3/1958
Anghelina Mocanu 6/10/1958
Emese Nagy 16/6/1958
Viorica Orbeşteanu 7/3/1958
Rodica Panu 30/9/1958
Victoria Camelia Radu 19/6/1958
Georgeta Radulescu 24/9/1958
Rili Venetia Rotaru 12/12/1958
Elena Cornelia Şandru 27/1/1958
Ana Scarlat 17/7/1958
Rodica Mirela Simu 17/7/1958
Eva Spirescu 2/9/1958
Ana Nicoleta Szonyi Thomas 29/4/1958
Coca Teodosiade 20/7/1958
Maria Trendler 14/12/1958
Carmen Luminiţa Trocan 14/10/1958
Mihaela Camelia Vasilache 7/3/1958
Victoria Vlase 2/11/1958
Valeria Maria Vulturar Lipovan 12/4/1958
Alexandru Manzat 26/1/1958
Iuliu Marius Mare 19/8/1958
Ghiorghi Mărgineanu 28/2/1958
Emil Mihaiu 13/10/1958
Dominic Mihaly 10/11/1958
EMIL MÎNDRU 9/1/1958
Valer Moldovan 16/10/1958
Ion Munteanu 15/5/1958
Cucu Vasile Muscurici Enoiu 13/2/1958
MARIAN NEGRESCU 16/10/1958
Ioan Neguţ 17/1/1958
Aurelian Oprea 3/7/1958
Gheorghe Orzan Dragoş 27/7/1958
Vasile Pascu 20/6/1958
Ilie Pena 1/5/1958
Alexandru Petre 10/11/1953
Nicolae Petrea 23/9/1958
Vasile Petruşan 10/11/1958
Emil Pondilă 2/7/1958
Florentin Marian Proca 6/4/1958
Paul Şandru 29/4/1958
Marian Schwartz 23/7/1958
Dumitru-Cristian Şofron 9/5/1958
Dumitru Tavă 13/6/1958
Cristian Teodorescu 19/6/1958
Dorin Tereu 10/11/1958
Ilie Mitoi Tudorache 9/10/1958
Sandu Turcitu 13/10/1958
Viorel Vasile 16/7/1958
Marius Dorin Vintilă 14/9/1958
Marcel Gabriel Zănescu 7/9/1958

ANIVERSAŢI LA 60 de ani
Emilia Bălan 30/11/1948
Doina Florica Bojidar 3/1/1948
Silvia Boncu 24/11/1948
Mihaela Sanda Csiki 28/8/1948
Emilia Dabija 1/8/1948
Doina Dacian 24/6/1948
Marinela Cezara Dafinescu 4/8/1948
Georgeta Dumitru 2/1/1948
Maria Furdui 30/5/1948
Cristina Anca Grozdan 18/12/1948
Doiniţa Iacob 21/4/1948
Liana Dorina Iancu 8/10/1948
Lenuţa Anişoara Luţescu 20/11/1948
Lucreţia Mândric 1/9/1948
Adriana Tamara Marinca 5/4/1948
Alexandra Mircea 11/12/1948
Mariana Munteanu 1/3/1948
Elena Munteanu 7/4/1948
Rozina Onofrei 4/8/1948
Mariana Popovici 28/3/1948
Gherghina Postolache 26/9/1948
Gherghina Pretorian 29/4/1948
Eugenia Serbanescu 13/7/1948
Grigorina Spataru 30/1/1948
Angela Stoenescu 22/1/1948
Gizella Agneta Szeibert 30/5/1948
Daniela Tudorancescu 4/9/1948
Liliana Vintila 26/10/1948
Adrian Anania 8/8/1948
Vasile Armanu 12/9/1948
Mihai Axinte 23/10/1948
Ion Balasoiu 7/8/1948
Viorel Petru Baltag 22/3/1948
Ioan Barbu 21/3/1948
Ladislau Berger 4/2/1948
Nicolae Avram Birau 12/12/1948
Petru Boros Konrad 3/9/1948
Liviu Rene Buiuc 28/5/1948
Ioan Bunaciu 4/2/1948
Florian Chirvasiu 25/2/1948
Gheorghe Cioc 5/7/1980
Ioan Constantin 23/4/1948
Victor Cristinoi 2/11/1948
Vasile Danila 14/7/1948
Marcian David 15/8/1948
Stefan Ditu 15/12/1948
Marin Dumitrescu 8/9/1948
Adrian Enescu 3/3/1948
Heruvim Filip 3/10/1948
Alexandru Georgescu 24/1/1948
Constantin Adrian Grigore 29/2/1948
Mircea Hodrea 5/3/1948
Teodor Indolean 23/7/1948
Ioan Jucan 17/5/1948
Alexandru Lupes 4/6/1948
Nicolae Martin 3/2/1948
Cornel Mendl 13/12/1948
Nicolae Mihai 2/9/1948
Gheorghe Mihaita 23/9/1948LA
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Alexandru Stefan Morosanu 1/6/1948
Dorel Munteanu 24/7/1948
Gheorghe Muresan 31/3/1948
Vasile Negrea 11/2/1948
Ion Nicolcioiu 19/2/1948
Neculai Oprisan 27/11/1948
Octavian Ostafi 21/11/1948
Teodor Pasol 2/5/1948
Constantin Pauna 29/5/1948
Ioan Popa Romanino 6/8/1948
Bujor Prelipcean 18/7/1948
Paul Ioan Pruna 5/10/1948
Gheorghe Radu 10/7/1948
Pompiliu Viorel Stancescu 8/3/1948
Constantin Stingaciu 14/2/1948
Dumitru Trifanescu 2/7/1948
Dorel Tudorache 17/11/1948
Gheorghe Turda 6/3/1948
Andrei Ungureanu 13/8/1948
Aurel Ursinschi 26/1/1948
Aurel Antoniu Valeanu 14/6/1948
Ioan Varsandan 14/6/1948
Andrei Vasilas 17/2/1948
Constantin Platon Vestemeanu 24/6/1948
Iuliu Florin Vlad 7/3/1948
Ilie Voicu 26/3/1948

ANIVERSAŢI LA 70 de ani
Mihaela Rodica Bitanescu 5/8/1938
Ecaterina Buzoianu 13/4/1938
Ruxandra Jaroslava Demian 19/7/1938
Elena Cornelia Gheorghiu 25/10/1938
Lenuta Gurgulescu 29/6/1938
Adela Maria Marculescu 21/12/1938
Eugenia Necula 20/7/1938
Maria Nistor 25/5/1938
Paula Ortanza Radulescu 26/6/1938
Irina Staicu 13/7/1938
Lucia Stefanescu 23/7/1938
Cornelia Teodoru 4/1/1938
Camelia Zorlescu 2/5/1938
Ioan Alexandru Abrudan 29/3/1938
Mihai Amarghioalei 1/4/1938
Ion Arcudeanu-Gheorghe 17/9/1938
Septimiu Valer Bosca 17/2/1938
Gheorghe Bralostiteanu 31/10/1938
Mihai Canura 15/11/1938
Mihai Cascaval 20/10/1938
Felician Gavril Gheorghe Chisbora 30/7/1938
Antoniu Cobarzan Iosif 7/7/1938
Niculai Constantin 31/7/1938
Ghita Costache 15/4/1938
Neculae Costache 17/5/1938
Valeriu Dogaru 10/10/1938
Mihai Elena 19/8/1938
Dumitru Farcas 12/5/1938
Gheorghe Fusle 15/10/1938
Dumitru Ionescu 17/6/1938

Fanica Lupu 7/3/1938
Neagu Manaf 18/2/1938
Remus Marginean 22/3/1938
Eugen Mentzel 15/3/1938
Adrian Mihai 26/11/1938
Leonard-Emil	 Mihailescu-Popovici 29/1/1938
Gheorghe Mirzea 22/3/1938
Florin Ioan Moldovan 17/2/1938
Cornel Nicoara 20/10/1938
Alex Sabin Nicolaina 25/10/1938
Jean Paunescu 6/1/1938
Ioan Peter 28/1/1968
Petru Petrache 31/3/1938
Simion Pop 25/6/1938
Constantin Popovici 8/8/1938
Ioan Potoroaca 26/1/1938
Ioan Ion ROXIN 5/5/1938
Gheorghe Serac 1/6/1938
Petre Stanescu 24/5/1938
Constantin Suchiu 28/2/1938
Ludovic Stefan Suhajda 28/8/1938
Teodor Turc 24/6/1938

ANIVERSAŢI LA 80 de ani
Lia Viorica Delio 18/6/1928
Iacobina Filip 16/6/1928
Emilia Sonia 2/11/1928
Constantin Buica 28/6/1928
Ion Calistrache 27/4/1928
Constantin Cocris 12/2/1928
Benone Damian 25/7/1928
Cornel Eugen Garbea 5/9/1928
Vasile Huzum 21/12/1928
Ioan Hvorov 4/1/1928
Alexandru Lungu 8/4/1928
Marin Piedicuta 26/1/1928
Emil Sasu 21/5/1928

ANIVERSAŢI LA 90 de ani
Radu Beligan 14/12/1918
Eugeniu Elenescu 28/8/1918
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SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISE SITUATE ÎN ORAŞE SAU STAŢIUNI TURISTICE	 	
	 	
A 1  RESTAURANTE, BARURI, CAFENELE, CEAINĂRII, 	
BRASERII,	FAST	FOOD,	ROTISERII,	PIZZERII,	SHAORMERII,	
CRAME, COFETĂRII, SĂLI DE JOCURI, SĂLI DE BAL, SĂLI PENTRU 
NUNŢI ŞI ASIMILATE.*) 	
	 	 REMUNERAŢIE	LUNARĂ	(RON)	 	 	
Nr.crt	 Suprafaţă	utilă	 												FONOGRAME								AUDIOVIZUAL	
	
1			Suprafaţă	utilă	până	la													49	mp	 	 20	 10	 	
2			Suprafaţă	cuprinsă	între			50-		99	mp	 	 25	 15	
3			Suprafaţă	cuprinsă	între	100-149	mp	 	 29	 16	 	
4			Suprafaţă	cuprinsă	între	150-199	mp	 	 35	 17	 	
5			Suprafaţă	cuprinsă	între	200-249	mp	 	 40	 20	 	
6			Suprafaţă	cuprinsă	între	250-299	mp	 	 43	 21	 	
7			Suprafaţă	cuprinsă	între	300-349	mp	 	 45	 22	 	
8			Suprafaţă	cuprinsă	între	350-399	mp	 	 47	 23	 	
9			Suprafaţă	cuprinsă	între	400-459	mp	 	 49	 24	 	
10	Suprafaţă	cuprinsă	între	450-499	mp	 	 52	 25	 	
11	Suprafaţă	peste	500	mp	 	 	 56	 27	

SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISE SITUATE ÎN COMUNE ŞI SATE   
A 2 RESTAURANTE, BARURI, CAFENELE, CEAINĂRII, BRASERII, 
FAST	FOOD,	ROTISERII,	PIZZERII,	SHAORMERII,	CRAME,	
COFETĂRII, SĂLI DE JOCURI, SĂLI DE BAL, SĂLI PENTRU NUNŢI 
ŞI ASIMILATE.*)  	
	 	 REMUNERAŢIE	LUNARĂ	(RON)	 	 	
Nr.crt	 Suprafaţă	utilă	 												FONOGRAME								AUDIOVIZUAL	

1			Suprafaţă	utilă	până	la													49	mp	 	 10	 5	 	
2			Suprafaţă	cuprinsă	între			50-		99	mp	 	 15	 7	 	
3			Suprafaţă	cuprinsă	între	100-149	mp	 	 20	 10	 	
4			Suprafaţă	cuprinsă	între	150-199	mp	 	 25	 12	 	
5			Suprafaţă	cuprinsă	între	200-249	mp	 	 33	 15	 	
6			Suprafaţă	cuprinsă	între	250-299	mp	 	 36	 18	 	
7			Suprafaţă	cuprinsă	între	300-349	mp	 	 39	 19	 	
8			Suprafaţă	cuprinsă	între	350-399	mp	 	 42	 20	 	
9			Suprafaţă	cuprinsă	între	400-459	mp	 	 45	 21	 	
10	Suprafaţă	cuprinsă	între	450-499	mp	 	 47	 22	 	
11	Suprafaţă	peste	500	mp	 	 	 50	 25	 	

SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISE SITUATE ÎN COMUNE ŞI SATE    
A 3 BAR CU PROGRAM, NIGHT CLUB *) (fără	ring	de	dans)		 	

Nr.crt	 	 Suprafaţă	utilă								REMUNERAŢIE	LUNARĂ(RON)	
	 	
1			Suprafaţă	utilă	până	la		 49	mp	 	 50	 	 	
2			Suprafaţă	cuprinsă	între		 50-99	mp		 75	 	 	
3			Suprafaţă	cuprinsă	între		 100-149	mp	 80	 	 	
4			Suprafaţă	cuprinsă	între		 150-199	mp	 85	 	 	
5			Suprafaţă	cuprinsă	între		 200-249	mp	 90	 	 	
6			Suprafaţă	cuprinsă	între		 250-299	mp	 95	 	 	
7			Suprafaţă	cuprinsă	între		 300-349	mp	 100	 	 	
8			Suprafaţă	cuprinsă	între		 350-399	mp	 105	 	 	
9			Suprafaţă	cuprinsă	între		 400-459	mp	 110	 	 	
10	Suprafaţă	cuprinsă	între		 450-499	mp	 115	 	 	
11	Suprafaţă	peste	 	 500	mp	 	 150	 	 	
	 	
SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISE SITUATE ÎN COMUNE ŞI SATE 	 	 	
B UNITĂŢI COMERCIALE SAU PRESTATOARE DE SERVICII, SHOW 
ROOM,	SUPERMARKET,	HIPERMARKET,CABINETE	MEDICALE,	
STOMATOLOGICE, SALOANE DE ÎNFRUMUSEŢARE ŞI ALTELE 
ASIMILATE, etc. *) **) 	
	 	 REMUNERAŢIE	LUNARĂ	(RON)	 	
Nr.crt	 Suprafaţă	utilă	 												FONOGRAME								AUDIOVIZUAL	

1			Suprafaţă	utilă	până	la													49	mp	 	 9	 2	 	
2			Suprafaţă	cuprinsă	între			50-		99	mp	 	 12	 6	 	
3			Suprafaţă	cuprinsă	între	100-149	mp	 	 29	 8	 	
4			Suprafaţă	cuprinsă	între	150-199	mp	 	 35	 10	 	
5			Suprafaţă	cuprinsă	între	200-249	mp	 	 40	 12	 	
6			Suprafaţă	cuprinsă	între	250-299	mp	 	 45	 14	 	

7			Suprafaţă	cuprinsă	între	300-349	mp	 	 50	 15	 	
8			Suprafaţă	cuprinsă	între	350-399	mp	 	 65	 17	 	
9			Suprafaţă	cuprinsă	între	400-459	mp	 	 80	 20	 	
10	Suprafaţă	cuprinsă	între	450-499	mp	 	 90	 22	 	
11	Suprafaţă	cuprinsă	între	500-999	mp	 	 100	 25	 	
12	Suprafaţă	peste																					1000	mp		 150	 27	 	

SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISE SITUATE ÎN COMUNE ŞI SATE  	 	
C1 TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII *) **) 	 	 	
	 	 	 	 	
Nr.crt	 ACTIVITATE	 	 															REM.ZILNICĂ	(RON)		
	
1	TÂRGURI	RURALE,	IARMAROACE,	TALCIOCURI	 15	 	
	
EXPOZIŢII DE ARTĂ, ŞTIINŢĂ, CARTE ŞI ALTE ASEMENEA  	 	
2	SUPRAFAŢĂ	PÂNĂ	LA	200	mp	 	 	 2	 	
3	SUPRAFAŢĂ	PESTE					200	mp	 	 	 5	 	
4	TÂRGURI	SAU	EXPOZIŢII(produse	agroalim,		
industriale,	bunuri	de	larg	consum,	auto,	moto,		
naval,	sport,	agrement,	etc.)		 	 	 	 120	 	
5	BANCHET,	MASĂ	FESTIVĂ,	PETRECERE		
(organizată	cu	ocazia	unui	colocviu,	simpozion,		
congres,	vernisaj,	lansare	carte	sau	CD,etc.)	 	 35	 	
	 	 	 	 	 	
SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISE SITUATE ÎN COMUNE ŞI SATE  	 	
C2 PUBLICITATE CU VEHICULE, STANDURI, BENERE, ECRANE, 
MACHETE FIXE/GONFLABILE, REMORCI MOBILE, ETC. (DOTATE 
SAU ÎNSOŢITE DE INSTALAŢII DE SONORIZARE)   
	 	 	 	 	 	
Nr.crt	 	 TIP	(ACTIVITATE)	 									REM.LUNARĂ	(RON)	 	
	
1	VEHICUL	AUTO/	REMORCĂ	PUBLICITARĂ	 20	 	 	
2	STAND,	BENER,	ECRAN,	MACHETĂ	FIXĂ,		
MACHETĂ	GONFLABILĂ	 	 	 5	 	 	
	
SP  ÎN COMUNE ŞI SATE  	 	 	
C3 SPECTACOLE DIVERSE (pentru muzica difuzată înainte, În 
timpul şi după spectacol)    
	 	 	 	 	
Nr.crt	 	 				Suprafaţă	utilă	 																REM.LUNARĂ	(RON)	
	 	
1.	FILARMONICĂ,	OPERĂ,	TEATRU,		
CINEMATOGRAF,	CIRC,	DELFINARIU	ŞI	ALTELE	ASIMILATE					5	 	
	 	 	 	 	
SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISE SITUATE ÎN STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI SATE 	
D1 UNITĂŢI HOTELIERE *) **) ***) 	 	 	
	 	 	 REMUNERAŢIE	LUNARĂ	(RON)	 	
Nr.crt	 TIP	LOCAŢIE	 FONOGRAME	 						AUDIOVIZUAL	 	

1	PENSIUNE	AGROTURISTICĂ,	
POPAS	TURISTIC,	HAN	TURISTIC	 	 12	 10	
2	PENSIUNE	URBANĂ	PÂNĂ	LA	3	STELE	 12	 20	 	
3	SAT	VACANŢĂ,	CAMPING,	CLUB	DE	VACANŢĂ	12	 10	 	
4	MOTEL		 	 	 	 12	 20	 	
5	PENSIUNE	URBANĂ	4	-	5	STELE	 	 40	 30	 	
6	TABERE	(tematice,	acţiuni	mondene,		
culturale	sau	asimilate)	 	 	 50	 40	
7	HOTEL	PÂNĂ	LA	3	STELE	(INCLUSIV)		
CAZARE	MAXIM		50	CAMERE	 	 30	 10	 	
8	HOTEL	PÂNĂ	LA	3	STELE	(INCLUSIV)		
CAZARE	51-100	CAMERE	 	 	 40	 20	
9	HOTEL	PÂNĂ	LA	3	STELE	(INCLUSIV)		
CAZARE	PESTE		101	CAMERE	 	 50	 30	 	
10	HOTEL	4	-	5	STELE	 	 	 80	 80	 	
	 	 	 	 	
SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISE SITUATE ÎN ORAŞE   	
D 2 UNITĂŢI HOTELIERE *) **) ***)    
	 	 REMUNERAŢIE	LUNARĂ	(RON)	 	 	

Nr.crt	 TIP	LOCAŢIE	 FONOGRAME	 AUDIOVIZUAL	 	

1	PENSIUNE	TURISTICĂ	URBANĂ		
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PÂNĂ	LA	3	STELE	 	 	 	 20	 20	 	
2	CAMPING	 	 	 	 20	 20	 	
3	MOTEL		 	 	 	 25	 25
4	PENSIUNE	TURISTICĂ	URBANĂ	4	-	5	STELE	 50	 50	
5	HOTEL	PÂNĂ	LA	3	STELE	(INCLUSIV)		
CAZARE			PÂNĂ	LA	50	CAMERE	 	 40	 40	
6	HOTEL	PÂNĂ	LA	3	STELE	(INCLUSIV)		
CAZARE	51-100	CAMERE	 	 	 50	 50	
7	HOTEL	PÂNĂ	LA	3	STELE	(INCLUSIV)		
CAZARE	PESTE	101	CAMERE	 	 60	 60	 	
8	HOTEL	4	-	5	STELE	 	 	 100	 100	 	
	 	 	 	 	
E		 TRANSPORTURI	 	 	 	
E 1  TRANSPORTURI RUTIERE DE PASAGERI ****) 	 	
	 	 	 	 	 	
Nr.crt				MIJLOC	DE	TRANSPORT	ECHIPAT	CU		REM.LUNARĂ	(RON)	 	
	 INSTALAŢIE	SONORIZARE	 	
1	VEHICUL	DE	AGREMENT		
(	tractor,	trenuleţ,	remorcă,	platformă)	 	 	 3	 	
2	AUTOBUZ,	TROLEIBUZ,	TRAMVAI	 	 	 5	 	
3	AUTOTURISM	PÂNĂ	LA	6	LOCURI	(	TAXI	)	 	 9	 	
4	MICROBUZ	PÂNĂ	LA	12	LOCURI	 	 	 12	 	
5	AUTOCAR	CLASA	PÂNĂ	LA	3	STELE	INTERN	 	 20	 	
6	AUTOCAR	CLASA	3	STELE	INTERN	 	 	 30	 	
7	AUTOCAR	CLASA	4	STELE	INTERN	 	 	 40	 	
8	AUTOCAR	TRANSPORT	INTERNAŢIONAL	 	 50	 	
	
E2  AUTOGĂRI, SPAŢII DE AŞTEPTARE PENTRU PASAGERI *) **)***) 
	 	 	
	 	 REMUNERAŢIE	LUNARĂ	(RON)	 	 	
Nr.crt			SPAŢIU	DOTAT	CU	INSTALAŢIE	DE				FONOGRAME	AUDIOVIZUAL	
	 				SONORIZARE	 	 	
1	AUTOGARĂ	SALĂ	DE	AŞTEPTARE	 	 12	 6	 	
2	AUTOGARĂ	PEROANE	 	 	 9	 5	 	
E3 TRANSPORTURI FEROVIARE DE PASAGERI ****)  

Nr.crt			GARNITURĂ	FEROVIARĂ	ECHIPATĂ	CU	REM.LUNARĂ	(RON)		

1	TREN	DE	PASAGERI	ÎN	TRAFIC	INTERN	 	 29	 	
2	TREN	DE	PASAGERI	ÎN	TRAFIC	INTERNAŢIONAL	 40	 	
3	VAGON	RESTAURANT	ÎN	TRAFIC	INTERN	 	 29	 	
4	VAGON	RESTAURANT	ÎN	TRAFIC	INTERNAŢIONAL	 40	 	
	 	 	 	 	
E4 GĂRI, STAŢII DE METROU ŞI SPAŢII DE AŞTEPTARE *) **)***) 	
	 	
	 	 REMUNERAŢIE	LUNARĂ	(RON)	 	
Nr.crt		SPAŢIU	DOTAT	CU	INSTALAŢIE	DE	SONORIZARE	
FONOGRAME		AUDIOVIZUAL	 	
1	GARĂ	ÎN	MUNICIPIU	ŞI	RESEDINŢE	DE	JUDEŢ	20	 20	 	
2	GARĂ	ÎN	ALTE	ORAŞE	 	 	 14	 14	 	
3	STAŢIE	DE	METROU	 	 	 20	 20	 	
4	SALĂ	DE	AŞTEPTARE	CLASA	I	 	 9	 9	 	

E5 TRANSPORTURI AERIENE DE PASAGERI ****)

	 	 REMUNERAŢIE	LUNARĂ	(RON)	 	
1	AERONAVĂ	DE	PASAGERI	CURSĂ	INTERNĂ	 29	 10	 	
2	AERONAVĂ		DE	PASAGERI	CURSĂ	CONTIN.	 56	 20	 	
3	AERONAVĂ	DE	PASAGERI	CURSĂ		
TRANSCONT.	 	 	 	 111	 50	 	
	 	 	 	 	
E6 AEROPORTURI, SPAŢII DE AŞTEPTARE PENTRU PASAGERI *) **)***)
	 	 REMUNERAŢIE	LUNARĂ	(RON)	 	 	

Nr.crt		SPAŢIU	DOTAT	CU	INSTALAŢIE	DE	SONORIZARE	FONOGRAME		

1	AEROPORT	INTERN	 	 	 30	 15	 	
2	SALĂ	AŞTEPTARE	AEROPORT	INTERN	 35	 18	 	
3	AEROPORT	INTERNAŢIONAL	 	 40	 20	 	
4	SALĂ	AŞTEPTARE	AEROPORT		
INTERNAŢIONAL	 	 	 	 45	 25	 	
	 	 	
E 7  AMBARCAŢIUNI NAVALE PENTRU TRANSPORTUL DE AGREMENT 
DOTATE CU INSTALAŢIE DE SONORIZARE ****)   	
	 	 	 	
Nr.crt	 AMBARCAŢIUNE	DE	AGREMENT				REM.LUNARĂ	(RON)	 	
	
1	Până	la			50	de	locuri	 	 	 9	 	 	
2	până	la	100	de	locuri	 	 	 15	 	 	
3	Peste			100	de	locuri	 	 	 30	 	 	

E8 TRANSPORT PE CABLU DOTATE CU INSTALAŢIE DE SONORIZARE 
	 	 	 	 	
Nr.crt	 TIP	DE	INSTALAŢIE						 REM.LUNARĂ	(RON)	 	
	
1	TELECABINE	 	 	 	 9	 	 	
2	SPAŢII	DE	AŞTEPTARE	PENTRU	TELECABINE	15	 	 	
3	LIFTURI	ŞI	ASCENSOARE	 	 	 30	 	 	
	 	 	 	
E9  PARCĂRI AUTO SI CINEMATOGRAFE  (DOTATE CU INSTALAŢIE DE 
SONORIZARE *)  	 	
	 	 	 	 	
Nr.crt			PARCĂRI	ŞI	CINEMATOGRAFE	ÎN	AER	LIBER	REM.LUNARĂ	(RON)
	
1	PARCARE	PÂNĂ	LA	500	mp		 	 15	 	 	
2	PARCARE	PESTE					500	mp	 	 25	 	 	
3	CINEMATOGRAF	ÎN	AER	LIBER	 	 50	 	 	
	
F  SPORT ŞI AGREMENT SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISE SITUATE ÎN ORAŞE, STAŢIUNI 
TURISTICE, COMUNE ŞI SATE 	 	
F1 STADIOANE, COMPLEXE SPORTIVE DOTATE CU INSTALAŢIE DE 
SONORIZARE

REMUNERAŢIE	/	MANIFESTAŢIE	(RON)

Nr.crt	 NUMĂR	DE	LOCURI	OCUPATE	 FONOGRAME	 	

1	SUB	10.000	LOCURI	 	 	 47	 	 	
2	PESTE		10.000	LOCURI	 	
0.02	/	SCAUN,	dar	nu	mai	puţin	de		 	 100	 	 	
	 	
F2 PISCINE, ŞTRANDURI, LITORAL, PLAJE, PÂRTII DE SCHI ŞI 
PATINOARE DESCHISE PUBLICULUI DOTATE CU INSTALAŢIE DE 
SONORIZARE *) 	
	 	 	 REM.LUNARĂ	(RON)	 	 	

Nr.crt	 	 PISCINĂ	/	CATEGORIE	 FONOGRAME	
1	PISCINĂ	 	 	 	 50	 	 	
2	PISCINĂ	HOTEL		
PÂNĂ	LA	CATEGORIA	3	STELE	 	 60	 	 	
3	PISCINĂ	HOTEL	CATEGORIA	4	-	5	STELE	 100	 	 	

 PLAJĂ, ŞTRAND ÎN AER LIBER CU PLAJĂ  
4	PLAJĂ	SUPRAFAŢA	PÂNĂ	LA	99	mp	 	 9	 	 	
5	PLAJĂ	SUPRAFAŢA	CUPRINSĂ	
	ÎNTRE	100	-	199	mp	 	 	 30	 	 	
6	PLAJĂ	SUPRAFAŢA	CUPRINSĂ		
ÎNTRE	200	-	299	mp	 	 	 40	 	 	
7	PLAJĂ	SUPRAFAŢA	CUPRINSĂ	
ÎNTRE	300	-	399	mp	 	 	 50	 	 	
8	PLAJĂ	SUPRAFAŢA	CUPRINSĂ	
ÎNTRE	400	-	499	mp	 	 	 80	 	 	
9	PLAJĂ	SUPRAFAŢA	PESTE		500	mp	 	 200	 	 	
10	PARC	DE	DISTRACŢII	ŞI/SAU	AGREMENT	 500	 	 	

	 LITORAL		 	 	
11	PLAJĂ	SUPRAFAŢA	CUPRINSĂ		
ÎNTRE	100	-	199	mp	 	 	 50	 	 	
12	PLAJĂ	SUPRAFAŢA	CUPRINSĂ		
ÎNTRE	200	-	299	mp	 	 	 70	 	 	
13	PLAJĂ	SUPRAFAŢA	CUPRINSĂ		
ÎNTRE	300	-	399	mp	 	 	 90	 	 	
14	PLAJĂ	SUPRAFAŢA	CUPRINSĂ		
ÎNTRE	400	-	499	mp	 	 	 110	 	 	
15	PLAJĂ	SUPRAFAŢA	PESTE	500	mp	 	 300	 	 	

 PÂRTII DE SCHI ŞI ALTE SPORTURI DE IARNĂ  
16	PÂRTIE	cu	instalaţie	de	sonorizare	 	 200	 	 	

	 PATINOAR	 	 	 	
17	PATINOAR	ACOPERIT	 	 	 20	 	 	
18	PATINOAR	ÎN	AER	LIBER	 	 	 50	 	 	

 ŞCOLI ŞI SĂLI DE PROFIL    
19	ŞCOALĂ	DE	DANS,	BALET	 	 20	 	 	
20	SALĂ	GIMNASTICĂ	AEROBICĂ	 	 30	 	 	
21	SALĂ	FITNESS	 	 	 	 20	 	 	
22	SALĂ	FITNESS		
(În	hotel	până	la	categ.	3	stele	inclusiv)	 	 30	 	 	
23	SALĂ	FITNESS	(în	hotel	categ.	4	-	5	stele)	 60	 	 	
24	SALĂ	MASAJ	 	 	 	 40	 	 	
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25	SALĂ	MASAJ		
(în	hotel	PÂNĂ	la	categ.	3	stele	inclusiv)	 	 50	 	 	
26	SALĂ	MASAJ	(în	hotel	categ.	4	-	5	stele)	 70	 	 	
27	SALA	TRATAMENTE	(diverse)	 	 40	 	 	
	 	 	 	 	
G  BIROURI ŞI SPAŢII DE PRODUCŢIE    
Nr.crt	 	 TIP	DE	SPAŢIU	 REM.LUNARĂ	(RON)	 	
1	Până	la			30	de	persoane	 	 	 50	 	 	
2	Până	la	100	de	persoane	 	 	 70	 	 	
3	Peste				100	de	persoane	 	 	 100	 	 	
	 	 	 	 	
H TELECOMUNICAŢII    
Nr.crt	 	 TIP	 	 REM.LUNARĂ	(RON)
1	CENTRALĂ	TELEFONICĂ		
CU	APEL	ÎN	AŞTEPTARE	 	 	 1%	 	 	
	 	 	

NOTE
*) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise) 
utile, inclusiv ringurile de dans. Dacă aceeaşi suprafaţă este utilizată pentru mai multe activităţi, 
remuneraţiile cuvenite (organismelor de gestiune colectivă ale drepturilor artiştilor  interpreţi 
sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme)pentru comunicare publică / lucrativă, se 
vor achita pentru fiecare activitate în parte, indiferent de numărul acestora.   
	 	 	
**) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise), 
excluzându-se spaţiile anexă ( depozite, magazii, spaţii sanitare).    
	 	 	 	
***) La încadrarea în tabel se va ţine cont de existenţa echipamentelor radio-TV în camere/
spaţii.
	 	 	 	 	
****) La încadrarea în tabel, pentru mijloacele de transport neutilizate mai mult de 20 de zile 
lunar, nu se percepe remuneraţia cuvenită. Încadrarea în tabel, pentru toate tipurile de mijloace 
de transport se face numai în cazul acelora înregistrate în Registrele Române, după caz auto, 
feroviar, naval sau aerian. 	 	 	
	 	 	 	 	
VALOAREA	REMUNERAŢIILOR	CUVENITE	DIN	UTILIZAREA	MUZICII	ÎN	
REGIM	LUCRATIV	(aparatură	sau	instalaţii	de	sonorizare	de	putere	mică,	
medie	şi	mare)	 	 	 	 	 	 	

14.	 Baza	 de	 calcul	 a	 remuneraţiilor	 cuvenite	 comunicării	 publice	 a	
fonogramelor	din	comunicarea	publică	în	scop	lucrativ	(tabel	L1)	o	reprezintă,	
după	caz:		 	 	
1.	Încasările	brute	obţinute	din	consumaţii	şi	vânzarea	de	bilete,	programe,	
	valoare	materiale	promoţionale,	etc.	În lipsa acestora   

2.	Bugetul	de	cheltuieli	al	manifestării.	 	 	 	
3.	 Bugetul	 de	 cheltuieli	 pentru	 campanii	 publicitare,	 promoţionale	 sau	
electorale.			 	 	 	
	 	 	
15.	În	cazul	în	care,	în	acelaşi	spaţiu	se	comunică	public	fonograme,	atât	
în	scop	ambiental	cât	şi	 în	scop	 lucrativ,	se	vor	achita	 remuneraţii	pentru	
ambele	utilizări,	dar	care	să	nu	depăşească	10%	din	totalul	veniturilor	brute.	
(tabel	L2,	L3).	 	 	 	
	 	 	 	 	
16.	 Evenimentele	 ocazionale	 unde	 se	 comunică	 public	 fonograme,în	
proporţie	mai	mare	de	40%,	vor	fi	cuantificate	cu	procente	sau	sume	fixe,	
conform	tabelelor	anexate	(tabel	L1).	 	 	 	
	 	 	 	 	
17.Utilizatorii	 au	 obligaţia	 să	 obţină	 din	 partea	 organismelor	 de	 gestiune	
colectivă	ale	drepturilor	artiştilor	interpreţi	sau	executanţi	şi	producătorilor	de	
fonograme,	licenţa	neexclusivă	pentru	comunicarea	publică	în	scop	lucrativ,	
cu	cel	puţin	48	de	ore	înainte	de	desfăşurarea	evenimentului	sau	manifestării	
organizate.	 	 	 	
	 	 	 	 	
18.	Utilizatorii	vor	achita	contravaloarea	remuneraţiilor	cuvenite	la	eliberarea	
licenţei	neexclusive,	în	cazul	sumelor	fixe	şi	în	maxim	5	zile	după	încheierea	
evenimentului		sau	manifestării	în	cazul	sumelor	procentuale.	 	 	
	
	 	 	 	 	
19.	În	cazul	utilizatorilor	care	organizează	turnee	sau	evenimente	care	se	
repetă,		aceştia	pot	achita	remuneraţiile	cuvenite	la	sfîrşitul	turneului	sau	al	
ultimului	eveniment.	 	 	 	
	 	 	 	 	
20.	Utilizatorii	au	obligaţia	să	prezinte,	la	cererea	organismelor	de	gestiune	
colectivă,	la	sfîrşitul	turneului	sau	ultimului	eveniment,	informaţii	şi	documente	
financiar	 contabile	 indispensabile	 stabilirii	 cuantumului	 remuneraţiei	
cuvenite.	 	 	 	 	 	
21.	 În	 vederea	 repartizării	 corecte	 a	 remuneraţilor	 încasate	 de	 către	
organismele	de	gestiune	colectivă,	utilizatorii	au	obligaţia	să	comunice	lista	
pieselor	muzicale	utilizate,	indicând	titlul	piesei,	interpretul,	durata	utilizării.	

SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISE  SITUATE ÎN ORAŞE, STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI 
SATE1*) EVENIMENT, SPECTACOL, TURNEU, CAMPANIE, etc.    
	 	 	 	 	
Nr. Crt. TIPUL MANIFESTAŢIEI              REMUNERAŢIE	/	EVENIMENT	(RON)
	 	 	 											 Procent conform pct 14       Valoare minimă
     1  2
1 SPECTACOL / EVENIMENT   1.50% 105
(festiv, paradă, istoric, sunet şi lumină, sportiv, nautic, aerian, etc.)  
2 PARADA MODĂ, CONCURS FRUMUSEŢE  1.50% 1,256
3 SALON AUTO, MOTO, VELO, NAUTIC, asimilate  1.50% 1,852
4 SPECTACOL CARACTER PUBLICITAR  1.50% 1,943
5 TURNEU PUBLICITAR (4 reprezentaţii)  1.50% 2,975
6 TURNEU PUBLICITAR (5 - 8 reprezentaţii)  1.50% 4,201
7 TURNEU PUBLICITAR (peste 9 reprezentaţii)  1.50% 5,042
8 CAMPANIE ELECTORALĂ   1.50% 5,882
9*) MANIFESTAŢII / EVENIMENTE (neprecizate)                NEGOCIERE NEGOCIERE 

SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISE SITUATE ÎN ORAŞE SAU STAŢIUNI TURISTICE 2*) CLUB, 
BAR, DISCOTECĂ, VIDEOTECĂ, RESTAURANT (cu program de varietăţi) CABARET, 
SPAŢIU ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ TONOMAT, KARAOKE, JUKEBOX, MULTIMEDIA, 
ASIMILATE. 	 	 	
	 	 	 	 	
    REMUNERAŢIE LUNARĂ (RON) 
    FONOGRAME  
AUDIOVIZUAL NR. Crt SUPRAFAŢĂ UTILĂ  Încasare brută VALOARE minimă   
Încasare brută   VALOARE minimă
   1 2  1 2
1 SUPRAFAŢA UTILĂ 	
PÂNĂ LA 49 mp  1.50% 50  1.50% 50
2 SUPRAFAŢA CUPRINSĂ Î	
 ÎNTRE    50 - 99 mp  1.50% 65  1.50% 65
3 SUPRAFAŢA CUPRINSĂ 	
 ÎNTRE 100-149 mp  1.50% 77  1.50% 77
4 SUPRAFAŢA CUPRINSĂ 	
 ÎNTRE 150-199 mp  1.50% 95  1.50% 95
5 SUPRAFAŢA CUPRINSĂ  	
ÎNTRE 200-249 mp  1.50% 110  1.50% 110
6 SUPRAFAŢA CUPRINSĂ  	
ÎNTRE 250-299 mp  1.50% 119  1.50% 119
7 SUPRAFAŢA CUPRINSĂ 	
 ÎNTRE  300-349 mp  1.50% 125  1.50% 125
8 SUPRAFAŢA CUPRINSĂ 	
 ÎNTRE  350-399 mp  1.50% 131  1.50% 131
9 SUPRAFAŢA CUPRINSĂ  	
ÎNTRE  400-449 mp  1.50% 137  1.50% 137
10 SUPRAFAŢA CUPRINSĂ  	
ÎNTRE  450-499 mp  1.50% 146  1.50% 146
11 SUPRAFAŢA PESTE 500 mp 1.50% 158  1.50% 158

	 	 	 	 	
SPAŢII ÎNCHISE SAU DESCHISE SITUATE ÎN COMUNE ŞI SATE 3 *) CLUB, BAR, 
DISCOTECĂ, VIDEOTECĂ, RESTAURANT (cu program de varietăţi) CABARET, SPAŢIU ÎN 
CARE FUNCŢIONEAZĂ TONOMAT, KARAOKE, JUKEBOX, MULTIMEDIA, SALĂ DE BAL, SALĂ 
PENTRU NUNŢI, ASIMILATE. 	 	 	
	 	 	 	 	
    REMUNERAŢIE LUNARĂ (RON)  
  FONOGRAME  AUDIOVIZUAL 
NR. Crt SUPRAFAŢĂ UTILĂ   Încasare brută VALOARE minimă Încasare brută VALOARE minimă
   1 2 1 2
1 SUPRAFAŢA UTILĂ PÂNĂ LA 49 mp 1.50% 25 1.50% 25
2 SUPRAFAŢA ÎNTRE  50 - 99 mp 1.50% 30 1.50% 30
3 SUPRAFAŢA ÎNTRE 100-149 mp 1.50% 36 1.50% 36
4 SUPRAFAŢA ÎNTRE 150-199 mp 1.50% 49 1.50% 49
5 SUPRAFAŢA ÎNTRE 200-249 mp 1.50% 55 1.50% 55
6 SUPRAFAŢA ÎNTRE 250-299 mp 1.50% 60 1.50% 60
7 SUPRAFAŢA ÎNTRE  300-349 mp 1.50% 65 1.50% 65
8 SUPRAFAŢA ÎNTRE  350-399 mp 1.50% 70 1.50% 70
9 SUPRAFAŢA ÎNTRE  400-449 mp 1.50% 75 1.50% 75
10 SUPRAFAŢA ÎNTRE  450-499 mp 1.50% 80 1.50% 80
11 SUPRAFAŢA PESTE 500 mp 1.50% 95 1.50% 95
	 	 	 	 	 	 	

*) NOTĂ    
Utilizatorii	 au	 obligaţia	 să	 precizeze	 tipul	 activităţii	 /	 manifestaţiei,	 pe	 care	 o	
desfăşoară	/organizează,	prin	completarea	declaraţiei	pe	proprie	răspundere.
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 Următorii membri nu au fost găsiţi la adresele menţionate în actele de adeziune:  
  
 Nr. crt. Nume prenume  Localitate  

1 AILENEI CONSTANTIN  IAŞI  
2 ANGELESCU BOGDAN CRISTIAN BUCUREŞTI  
3 ANGHELESCU GEORGIANA GIULIA GALAŢI  
4 ANTAL ŞTEFAN   ORADEA  
5 AXINTE MIHAI   IAŞI  
6 BAHRIN CONSTANTIN  IAŞI  
7 BAICU MARIAN   BUCUREŞTI
8 BANGHEA CĂTĂLIN EMANUEL BUCUREŞTI  
9 BÂRLEA RUSLAN   CLUJ NAPOCA
10 BÂRZU CĂTĂLINA  CONSTANŢA  
11 BĂDĂRUŢĂ DANIEL  PLOIEŞTI  
12 BOTEZATU ANETA AURELIA  CONSTANŢA  
13 BUCIU ADRIAN IOAN  BUCUREŞTI  
14 BURCAŞ SORIN   BUCUREŞTI  
15 CALIGA SORIN   CONSTANŢA  
16 CHIRIAC DĂNUŢ   BUCUREŞTI  
17 CHIRIŢĂ NICU   BACĂU  
18 CHIRIŢĂ OLTIŢA   BACĂU  
19 CHIRIŢĂ SANDU   BACĂU  
20 CHISBORA FELICIAN MARIUS CLUJ NAPOCA  
21 CIOARGĂ LUCIAN  BUCUREŞTI  
22 CIOBANU ILIE MIHAI  BUCUREŞTI  
23 CIUCAN EMANUELA  BUCUREŞTI  
24 CONSTANTIN DUMITRU  PLOIEŞTI  
25 CONSTANTIN IOANA  PLOIEŞTI  
26 CONSTANTINESCU MIHAI DAN BUCUREŞTI  
27 COTOŢIU IOAN   CLUJ NAPOCA  
28 CRISTEA CEZAR   BUCUREŞTI  
29 CRISTEA DANIELA CEZARINA BUCUREŞTI  
30 CUPTOR ALINA   BUCUREŞTI  
31 CUTAŞ MARA   BUCUREŞTI  
32 CUTAŞ VLAD   BUCUREŞTI  
33 DAJBOC ALICE   GALAŢI  
34 DALLOS CSILLA   CLUJ NAPOCA  
35 DALLOS ISTVAN GYULA  CLUJ NAPOCA  
36 DEMIREL HASIM   CONSTANŢA  
37 DOBRE MIHAI MARIAN  BUCUREŞTI  
38 DUMINICĂ ADRIAN VASILE  BUCUREŞTI  
39 DUMINICĂ MIHAI   BUCUREŞTI 
40 DUMITRESCU PAUL  BUCUREŞTI  
41 DURSINĂ MARIANA  BUCUREŞTI  
42 ENACHE TEODORA MIHAELA BUCUREŞTI  
43 FRÂNCU MARIA MAGDALENA BUCUREŞTI  
44 GANSCA IONAŞ   CLUJ NAPOCA 
45 GĂLĂŢANU LAURENŢIU DANIEL GALAŢI  
46 GEORGESCU MONICA  BUCUREŞTI  
47 GODOROJA MIHAI  BUCUREŞTI  
48 GRAMA MARILENA PAULA  TIMIŞOARA  
49 GUŢAN GHENADIE  SOLDĂNEŞTI  
50 HÎNCU CAMELIA VASILE  GALAŢI  
51 HOLIARTOC MIRCEA  TIMIŞOARA  
52 HUNZADI ILDIKO ERZEBET  TÂRGU MUREŞ  
53 HUŞANU IULIAN   BUCUREŞTI  
54 IACOB GHEORGHE  GALAŢI  
55 IANCU IOAN   TIMIŞOARA  
56 IANCU LIANA DORINA  TIMIŞOARA  
57 IONESCU MARIAN  BUCUREŞTI  
58 IONESCU SILVANA EUGENIA  BUCUREŞTI  
59 IONIŢĂ ANCA   BUCUREŞTI  
60 IORDĂCHESCU ADRIANA  BUCUREŞTI  
61 IORGA LEONARD   BUCUREŞTI  
62 KOVACS ANDRAS   CLUJ NAPOCA
63 LUCIU NICOLETA   BUCUREŞTI
64 LUPU ADRIANA   CRAIOVA  
65 LUPU FĂNICĂ   CONSTANŢA

66 MAGHIAR TATIANA  SÂNGEORGIU DE MUREŞ
67 MARCAN ADRIAN NICOLAE  BRAŞOV  
68 MARCU VERA   BUCUREŞTI  
69 MARTALOG IONEL  BUCUREŞTI  
70 MIHAI ROBERTINO CĂTĂLIN  BUCUREŞTI  
71 MITREA MIHAI FLORIN  BUCUREŞTI  
72 MOGA MARIUS IOAN  BUCUREŞTI  
73 MUNTEANU CRISTINA  CRAIOVA  
74 MUNTEANU IOAN  CRAIOVA  
75 MUNTEANU LAVINIA IOANA FLORINA BUCUREŞTI  
76 MUSTAŢĂ LĂCRĂMIOARA CRISTINA SUCEAVA  
77 NEAGU ANDREI   CONSTANŢA
78 NEAGU AURELIA LAURA  GALAŢI  
79 NEGOIŢĂ CRISTIAN  BUCUREŞTI  
80 NICOARĂ CORINA GABRIELA GIURGIU  
81 NICOARĂ IULIA DANIELA  GIURGIU  
82 NICULA DIANA IZABELA  GIURGIU  
83 OPREA ALIN ADRIAN  BUCUREŞTI  
84 PANDELESCU VALENTIN  SAT POPEŞTI, COM. BRAZI
85 PATAKI ENIKO   CLUJ NAPOCA
86 PATRICHI ALEXANDRU CORNELIU BUCUREŞTI  
87 PAVEL LIVIU   CÂMPINA
88 PĂUN CONSTANTIN  BUCUREŞTI  
89 PEŞELU ŞTEFAN   BUCUREŞTI
90 PETREA RAMONA ANDREIA  BUCUREŞTI  
91 POPA MIHAI RĂZVAN  BRĂILA  
92 POPA XENOFON GEORGE  BUCUREŞTI  
93 POPESCU CORNELIU  BUCUREŞTI  
94 POTOROACĂ IOAN  BOTOŞANI  
95 RADU FLORIAN   GALAŢI  
96 RUSU CORINA   TIMIŞOARA  
97 RUSU OVIDIU ADRIAN  TIMIŞOARA  
98 SAVU MANUEL AURELIAN  BUCUREŞTI  
99 SCRIPCARIU DOINA  IAŞI  
100 SECULA IONUŢ BOGDAN  CONSTANŢA  
101 SELL EMOKE   CLUJ NAPOCA  
102 SFAIŢER GHEORGHE  IAŞI  
103 SFAT CIPRIAN GEORGE  GALAŢI  
104 STAMATE FLORENTINA  GIURGIU  
105 STAVĂR SĂNDICĂ   GALAŢI  
106 STEMATE DRAGOŞ  BUCUREŞTI  
107 SUCIAVĂ ADRIAN CRISTIAN  TÂRGU MUREŞ  
108 ŞEICARU VASILE   BUCUREŞTI  
109 ŞTEFAN FLOAREA   BUCUREŞTI  
110 ŞTEFAN IONELA MARIANA  IAŞI  
111 ŞTEFAN IULIAN ADRIAN  IAŞI  
112 ŞTEFAN MIRONA   CONSTANŢA  
113 TARARA ANDREI CĂTĂLIN  GIURGIU  
114 TARCEA CRISTIAN ALEXANDRU CONSTANŢA  
115 TARTOPAN DUMITRU  BUCUREŞTI  
116 TOMULESCU DAN  BUCUREŞTI  
117 TOPALĂ DORIN CRISTIAN  CONSTANŢA  
118 ŢAGA FLORIN   IAŞI 
119 ŢIGĂNUŞ NICOLAE BOGDAN  BUCUREŞTI  
120 URSU FĂNEL   BUFTEA  
121 VASILE NICOLETA   COM. RĂCARI  
122 VASILE VIOREL   ALEXANDRIA  
123 VEDEŞ VLAD IOAN  BUCUREŞTI  
124 VINTILĂ DUMITRU  CLUJ NAPOCA  
125 VIŞAN ALEXANDRU RADU  CRAIOVA  
126 VIŞENESCU EMIL   BUCUREŞTI  
127 VÎRTOSU SEBASTIAN  BRAŞOV  
128 VLAS TRAIAN   CONSTANŢA  
129 VOICU MĂDĂLIN ŞTEFAN  BUCUREŞTI  
130 ZODIERU LUCA VLADISLAV  CONSTANŢA

Vă rugăm să ne comunicaţi urgent coordonatele dumneavoastră 
reactualizate pentru a vă putea remite corespondenţa.  

WANTED
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