neexclusive,
precum
evenimente
publice
organizate de el sau în contul unor terţi.
Art.2.2. Sunt exceptate de la prevederile paragrafului anterior
evenimentele publice gratuite, fară scop lucrativ,
organizate de catre UTILIZATOR, destinate
exclusiv propriilor emisiuni transmise in direct sau
înregistrate.
Art.2.3. Prezenta autorizaţie licenţă neexclusivă nu acoperă
drepturile patrimoniale exclusive ale autorilor
operelor scrise prevăzute la art.13 si următoarele si
art.39 din Legea 8/1996, modificată şi completată,
cu excepţia drepturilor la radiodifuzare şi
reproducere a operelor scrise pentru propriile
emisiuni a operelor scrise gestionate conform
art.146 alin. 1 lit.d din lege de COPYRO.

AUTORIZATIE LICENTA NEEXCLUSIVA
DE UTILIZARE A REPERTORIULUI DE OPERE SCRISE
IN PROGRAMELE DE RADIO
Incheiat astăzi, __________________, conform Legii
nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe,
republicată, cu modificările și completările ulterioare şi a Art.
1270 N.C. Civ. in 3(trei) exemplare, fiecare parte declarând că a
primit câte un exemplar, intre:
Subscrisa
COPYRO
.............................................................................,
şi
...............................................................................,
în continuare UTILIZATOR

–

numită

Art.3. CONDIŢII FINANCIARE
Art.3.1. În contul autorizaţiei care i-a fost acordată în temeiul
prezentei licenţe neexclusive, UTILIZATORUL
este obligat să plătescă trimestrial către COPYRO
o remuneraţie cu titlu de drepturi patrimoniale de
autor, în procent de 3% aplicat la baza de calcul
(3% x baza de calcul).

Art.1. AUTORIZAŢII
Art.1.1. a) Repertoriul .......................... cuprinde toate operele
scrise aflate în termenul legal de protecție, pentru
care i-a fost sau îi va fi incredinţată gestiunea
colectivă a drepturilor de autor, inclusiv în
condiţiile art.28 din Legea nr.8/1996 cu
modificările și completările ulterioare privind
dreptul de radiodifuzare.
b) Prezenta autorizație licență neexclusivă se acordă
Utilizatorului pentru o perioadă de ................. de la
data semnării. Prezenta licență încetează de drept
odată cu stabilirea/pronunțarea unei noi
metodologii în temeiul Legii nr.8/1996 cu
modificările și completările ulterioare pentru
drepturile autorizate.
Art.1.2. Prin prezenta autorizatie licenta neexclusivă, COPYRO
autorizează pe UTILIZATOR să utilizeze prin
radiodifuzare pe posturile naționale și regionale
operele scrise din repertoriile lor pentru realizarea
propriilor emisiuni de radio.
Art.1.3. Autorizaţia prevazută la art.1.2. acoperă urmatoarele
drepturi: radiodifuzarea si reproducerea integrală
sau parțială pentru propriile emisiuni a operelor
scrise din repertoriile gestionate colectiv facultativ
de COPYRO conform art.146 alin.1 lit.d si alin. 2
din Legea nr.8/1996 cu modificările și
completările ulterioare.
Art.1.4. Autorizaţia cu titlu de drept de reproducere prevazuta la
art.1.3. acoperă următoarele activităti :
a. Realizarea de către UTILIZATOR sau la
comanda acestuia de către un terţ, a înregistrărilor
necesare propriilor sale emisiuni;
b. Utilizarea, pentru propriile emisiuni, a
înregistrărilor licit realizate de UTILIZATOR sau
de către un terţ, in condiţiile de mai jos:
i – UTILIZATORUL este autorizat să utilizeze
în emisiunile sale înregistrări licit
realizate de către terţi în temeiul unui
contract semnat de aceştia;
ii – UTILIZATORUL este autorizat să utilizeze
în emisiunile sale înregistrări conţinând
opere din repertoriul COPYRO licit
realizate de către terţi;
c. Punerea la dispoziţia altor organisme de
radiodifuziune a înregistrărilor
realizate de
UTILIZATOR, sau la comanda acestuia, se poate
face numai în cazul în care aceste organisme sunt
semnatare a unei autorizaţii – licenţa cu COPYRO
.

Art.3.2. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentul prevăzut
la art.3.1 este constituită din totalitatea veniturilor
brute trimestriale obţinute de UTILIZATOR prin
activitatea de radiodifuzare în cadrul căreia se
utilizează repertoriul COPYRO.
Art.3.3. Modalitaţile de plată a remuneraţiilor:
Art.3.3.1. Baza de calcul a remuneraţiei trimestriale,
va fi comunicată în scris de către UTILIZATOR pe
propria raspundere pană cel tarziu în data de 25 a
lunii următoare fiecărui trimestru, comunicând
COPYRO care sunt veniturile corespunzătoare la care
se aplică procentul de 3%, precum și ponderea
utilizării operelor din repertoriul COPYRO , conform
art. 4.1. din prezenta licență.
Art.3.3.2. UTILIZATORUL va plati trimestrial
remuneraţia, prin ordin de plată, până la data de 25,
inclusiv, a lunii următoare trimestrului, în baza
facturii emise de COPYRO.
Art.3.3.3. Pentru întârzieri la plată UTILIZATORUL
datorează dobânda legală penalizatoare.
Art.4. DOCUMENTAŢII
Art.4.1. Pentru a da COPYRO posibilitatea repartizării sumelor
încasate pentru titularii de drepturi de autor,
UTILIZATORUL va transmite la sediul
COPYRO pană cel mai târziu în data de 15 a
lunii următoare, documentaţia completă referitoare
la lista operelor scrise radiodifuzate gestionate
colectiv de ambele organisme cu menţionarea
autorului/autorilor, a denumirii operei, durata
utilizării fiecărei opere, numărul de difuzări zilnice
şi denumirea emisiunilor în care au fost utilizate;
Art.4.2. COPYRO se obligă să permită UTILIZATORULUI
accesul prin mijloace electronice la repertoriul de opere
gestionate de acesta potrivit
art.146 alin.2 din Legea nr.8/1996.
Art.4.3. Documentaţiile vor fi transmise în format scris si
electronic, potrivit prevederilor legale către
COPYRO si vor fi insotite de adresa de înaintare,
purtând numele reprezentaului legal, semnătura si
ştampilă. Fiecare pagina transmisă în format scris
va fi certificată de reprezentantul legal al societaţii
însoțită de semnătură si ştampilă.

Art.1.5. Daca COPYRO notifică în scris UTILIZATORUL pe
proprie răspundere, că un furnizor de înregistrări
sau programe funcţionează ilicit, acesta din urma
va sista de îndata preluarea si transmiterea
înregistrărilor sau programelor furnizorului
respectiv.

Art.5. GARANŢII
Art.5.1. COPYRO asigură UTILIZATORUL, în limitele
autorizaţiei acordate prin prezenta licentă
neexclusivă, împotriva oricărei pretenţii a oricărui
deţinător de drepturi patrimoniale de autor opere
scrise dacă acestea au fost raportate în playlist-uri.

Art.2 LIMITE
Art.2.1. Prezenta autorizatie nu dă dreptul UTILIZATORULUI
de a utiliza operele din repertoriul COPYRO în
scopuri ce nu fac obiectul prezentei licenţe
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Art.5.2. COPYRO se angajeaza să asiste UTILIZATORUL în
soluţionarea amiabila a oricăror probleme privind
drepturile autorilor de opere scrise ce fac obiectul
activitătii statuare a COPYRO.

Art.9. NETRANSMISIBILITATE
Art.9.1. UTILIZATORUL nu poate transfera, sub nici o formă,
drepturile dobândite în temeiul prezentei licenţe,
nici să subroge total sau parţial un terţ în locul său,
fără acordul COPYRO.

Art. 6. CONFIDENŢIALITATE
Art. 6.1.Fiecare parte va trata intr-o manieră confidenţială toate
informaţiile referitoare la cealaltă parte,
comunicate în executarea prezentului contract, cu
următoarele excepţii:
a.
dacă aceste informaţii au facut obiectul unor
comunicări anterioare cu acordul părţii avute în
vedere,
b. dacă aceste informaţii trebuie comunicate în temeiul
unor obligaţii judiciare sau legale.

Art.10. LITIGII
Art.10.1. Diferendele relative la interpretarea sau executarea
prezentei licenţe, vor fi soluţionate, în absenţa unui
acord amiabil, de Instanţa competentă în
soluţionarea cauzei, potrivit C.pr.civ.

Semnat astăzi _____________ în trei exemplare
identice, câte unul pentru fiecare parte.

Art.7. CLAUZE SPECIALE
Art.7.1. COPYRO va avea dreptul să ceară UTILIZATORULUI
copii certificate pe propria răspundere de către
reprezentantul său legal de pe documentele
cuprinzând informaţiile pe baza cărora a fost
determinată baza de calcul cuprinsă în raport
pentru determinarea veridicităţii cuantumului
obligaţiilor financiare prevăzute la art.4 din
prezenta licenţă neexclusivă (în conformitate cu
dispozițiile metodologiei în vigoare).

COPYRO

Art.7.2. Organismul de gestiune colectivă COPYRO acordă
prezenta autorizație doar pentru radiodifuzarea
operelor scrise din repertoriile sau pentru teritoriul
României.
Art.8. DURATA, REZILIERE
Art.8.1. Autorizaţia acordată prin prezenta licenţa neexclusivă
este valabilă de la data eliberarii, pe o perioada de
..... ani.
UTILIZATORUL se obligă să notifice COPYRO
orice modificare privind valabilitatea Licenţei
Audiovizuale, Licenţei de Emisie si Autorizatia
Tehnică de Funcţionare sau a situaţiei sale juridice,
in termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la apariția
acesteia.
Art.8.2. Autorizaţia va putea fi retrasă în cazul nerespectării de
către UTILIZATOR a obligaţiilor ce îi revin prin
prezenta licenţă neexclusivă.
Art.8.3. Autorizaţia va putea fi retrasă şi în cazul:
a.
întârzierilor de plată mai mari de 30 (treizeci) de zile
sau
b. nefurnizării informaţiilor strict necesare determinării
remuneraţiilor sau
c.
constatării unor falsuri flagrante în documenaţiile
furnizate de UTILIZATOR in aplicarea art.4.
Art.8.4. Retragerea autorizaţiei se va face prin notificare,
expediată de COPYRO prin executorul
judecătoresc sau prin scrisoare recomandată cu
confirmare
de
primire
adresată
UTILIZATORULUI. Notificarea va avea ca efect
încetarea prezentei autorizaţii și interdicţia
utilizatorului de a utiliza opere din repertoriul
organismului de gestiune colectivă, fară nici o altă
formalitate, în termen de 15 zile de la primirea
acesteia de către UTILIZATOR.
Art.8.5. Continuarea activităţii UTILIZATORULUI, prin
utilizarea operelor scrise din repertoriul COPYRO
după retragerea prezentei autorizaţii se va încadra
în infracţiunile şi contravenţiile prevăzute de
Legea 8/1996 cu modificările și completările
ulterioare. De asemenea, utilizatorul va avea
obligaţia de a despăgubi organismul de gestiune
colectivă
cu
suma
reprezentând
triplul
remuneraţiilor ce ar fi fost datorate dacă utilizarea
operelor scrise s-ar fi efectuat cu autorizaţie,
raportat la prevederile prezentei licenţe. În absenta
unor venituri pe perioada în care operele ar fi
utilizate fără autorizaţie, despăgubirile se vor
raporta la veniturile cele mai mari obţinute de
UTILIZATOR în perioada utilizării operelor scrise
în baza prezentei autorizaţii.
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UTILIZATOR

