
Page 1 of 6 
 

COPYRO 

REGULAMENT GENERAL DE REPARTITIE 

 

 

Adoptat in aplicarea Art.6 din Statutul COPYRO, 

prin Hotararea Adunarii Generale COPYRO  nr. 7 din 14.02.2014 

 
(Art.5 - modificat prin Hotararea nr.7 a Adunarii Generale Ordinare COPYRO din 27.03.2015) 

 

 

 

Regulamentul de repartiţie a drepturilor de autor, adoptat in aplicarea art.6 din Statutul 

COPYRO, cuprinde reguli de aplicare care se supun următoarelor principii: 

 

I. principiul repartitiei sumelor colectate potrivit egalitatii de tratament intre membri; 

II. principiul repartizării remuneratiilor in termenul legal, dupa colectarea remuneratiei 

de la utilizator si primirea raportarilor privind operele utilizate; 

III. principiul repartiţiei sumelor colectate, in mod proporţional cu utilizarea reală a 

operelor scrise conform documentatiilor primite de la utilizatorii ( radio/tv/alti 

utilizatori s.a.). 
 
 
Art.1 Reguli generale privind repartizarea remuneratiilor 

 
1. Repartizarea remuneratiilor se realizeaza proportional cu gradul de utilizare a operelor scrise, 

asa cum aceasta rezulta din documentatiile transmise de utilizatori sau potrivit dispozitiilor 
legale, expres prevazute de Legea 8/1996. In lipsa comunicarii de catre utilizatori a duratei 
individuale  de utilizare a operelor sau atunci cand legea nu prevede aceasta obligatie, 
remuneratiile se repartizeaza proportional cu numarul de utilizari ale operei stabilit pe baza 
raportului comunicat de utilizator. 
 

2. Repartizarea remuneratiilor colectate se face de regula pentru fiecare utilizator in parte, pe baza 
rapoartelor de utilizare a operelor transmise de acesta. 

 
3. Repartizarea remuneratiilor se face de regula pentru fiecare perioada de raportare in parte, 

pentru care se poate asocia remuneratia corespunzatoare colectata de la utilizator. 
 

4. In cazul in care remuneratiile colectate vizeaza utilizari similare ale utilizatorului (spre 
exemplu radiodifuzarea operelor pe mai multe posturi ale aceluiasi utilizator s.a.), repartizarea 
remuneratiilor achitate global se face pentru toate operele comunicate de utilizator. 

 
5. Prejudiciile (penalitati, dobanzi pentru plata cu intarziere s.a.) incasate impreuna cu 

remuneratiile colectate de la utilizator pentru plata cu intarziere se repartizeaza titularilor de 
drepturi. Daca pentru prejudiciile sau remuneratiile colectate nu exista informatii de la 
utilizator sau colector pentru defalcare acestora pe perioadele de timp pentru care utilizatorul 
avea obligatia de plata, se procedeaza la alocarea proportionala a prejudiciilor cu remuneratiile 
colectate sau alocarea prejudiciilor si remuneratiilor in mod egal pe perioadele de timp la care 
se refera. 
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6. Remuneratiile globale incasate de la utilizator/colector pentru mai multe utilizari sau perioade 
de timp si care nu se pot defalca/asocia pe perioade sau utilizari, se repartizeaza potrivit 
regulilor din prezentul regulament, pentru toate operele cuprinse in raportul utilizatorului/baza 
de repartizare. 

 
7. Remuneratiile colectate de la utilizatori pentru care acestia nu pot furniza si raportul privind 

operele utilizate in perioada pentru care isi onoreaza obligatia de plata (existand insa obligatia 
legala de furniza acest raport), acestea se pot repartiza cu aprobarea Consiliului Director in 
prima repartitie/ in urmatoarele repartitii, aferente remuneratiilor colectate de la acelasi 
utilizator sau se pot repartiza pe baza raportarilor anterioare ale utilizatorului apartinand altei 
perioade de timp in cazul in care acesta nu mai detine calitatea de utilizator si nu poate furniza 
playlistul aferent utilizarii. De asemenea, Consiliul Director poate decide repartizarea a 
maximum 15%  pentru constituirea unui fond pentru titularii de drepturi nedocumentati din 
remuneratii astfel repartizate,  in vederea remunerarii autorilor ce solicita in mod justificat si in 
cadrul termenului legal de prescriptie remuneratii pentru utilizarea operelor in perioada pentru 
care au fost colectate aceste remuneratii si care nu au beneficiat de remuneratii in urma 
repartitiei. Titualarii de drepturi care solicita remunerarea din fondul astfel constituit vor 
depune dovezi privind utilizarea operelor in perioada pentru care utilizatorul nu a putut furniza 
raportul cu operele utilizate. In limita fondului retinut, acestora li se vor repartiza cota de 
remuneratii cuvenite pe baza criteriilor de repartitie din statut si a prezentul regulament. Dupa 
depasirea termenul de prescriere in care titularii pot formula revendicari, remuneratiile 
repartizate la fondul pentru titularii de drepturi nedocumentati vor fi comunicate Adunarii 
Generale pentru a li se stabili destinatia in limita prevederilor legale si statutare. Pentru orice 
revendicari ulterioare repartitiei, in situatia in care nu s-a constituit fondul pentru titularii de 
drepturi nedocumentati, utilizarile revendicate pot fi incluse in urmatoare repartitie cu 
aprobarea Consiliului Director si a Comisiei de repartitie daca nu denatureaza in mod 
semnificativ rezultatul acesteia. 

 
8. Orice completare a listei de opere utilizate, transmisa de un utilizator dupa efectuarea 

repartitiei de catre COPYRO, nu va modifica repartitia finalizata a remuneratiilor si va face 
obiectul solicitarii de remuneratii suplimentare de la utilizator (stabilite in mod proportional cu 
gradul de utilizare) sau vor fi incluse in urmatoarea repartitie a remuneratilor colectate de la 
acelasi utilizator daca acest demers nu afecteaza in mod semnificativ repartitia . 

 
9. Remuneratiile colectate in baza contractelor/protocoalelor/autorizatiilor/etc. sau achitate de 

utilizator din proprie initiativa  pentru utilizari/titulari de drepturi ai unor opere specificate in 
raport, se repartizeaza doar titularului/titularilor de drepturi pentru care acest contract /protocol 
/autorizatie/raport al utilizatorului/etc. este incheiat/intocmit, potrivit regulilor de repartitie din 
statut si a prezentului regulament. 

 
10. Orice situatie ce nu este reglementata prin prezentul Regulament sau de catre Statutul 

COPYRO si ori de cate ori sunt necesare lamuriri suplimentare cu aplicarea regulilor de 
repartitie, Consiliul Director COPYRO, in calitate de organism ce asigura conducerea 
COPYRO intre doua adunari generale, este mandatat sa adopte norme de aplicare a 
dispozitiilor statutare si ale prezentului Regulament, precum si regulamente privind metodele si 
regulile de colectare si repartizare a remuneratiilor si orice alte aspecte privind activitatea de 
gestiune colectiva ce nu ar fi reglementate in mod expres prin acestea. 
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11. Repartizarea remuneratiilor potrivit statutului si a prezentului Regulament de repartitie 
vpotrivit utilizarii a avea in vedere la calculul remuneratiilor individuale cotele si punctajul de 
repartizare a remuneratiilor intre titularii de drepturi patrimoniale de autor pentru fiecare opera, 
stabilita de statut si prezentul regulament sau a celor stabilite in mod expres de titularii de 
drepturi prin declaratia depusa la COPYRO, atunci cand aceste remuneratii nu vizeaza 
contracte/ protocoale/ autorizatii/raportari/etc nominale pentru titulari.  

 
12. Repartizarea remuneratiilor colectate de la utilizatori si repartizate pe baza playlisturilor in 

cazul radiodifuzarii (radio –tv), se face pe baza duratei de utilizare comunicata in playlist 
(numar de utilizari sau alt criteriu stabilit de prezentul regulament), coroborata cu cotele 
standard de repartizare a remuneratiilor intre titularii de drepturi patrimoniale de autor (sau ale 
celor stabilite in mod expres de titulari) si a numarului de puncte prevazut de statut si prezentul 
regulament: 
 
Titular/categorie Durata V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Nr. puncte 

Autor român/străin sec 40% 100% 60% 60% - - - 100% 7 pct. 

Traducator sec 30% - 40% - 50% - 100% - 5 pct. 

Adaptor/dramaturg sec 30% - - 40% 50% 100% - - 4 pct. 

   
 
13. In situatia in care nu sunt disponibile informatii privind defalcarea unor remuneratii globale 

colectate de la alte OGC-uri/colectori pentru perioadele de timp corespunzatoare repartitiilor 
(spre exemplu remuneratiile colectate pentru retransmitere prin cablu, copie privata s.a. ) se 
poate proceda la alocarea acestora in mod egal pe perioadele de timp pentru care se vor efectua 
repartitii. 
 

14. Orice erori de repartitie si calcul identificate ulterior, precum si cele survenite in calculul 
sumelor nete conform legislatiei fiscale sau urmare a actualizarii datelor de identificare (ex: 
statut profesional: angajat, pensionar, rezidenta fiscala, adresa, date personale etc) catre 
titularul de drepturi, se corecteaza si se rectifica titularilor de drepturi afectati in cadrul 
urmatoarelor repartitii individuale. In situatia in care Consiliul Director/ Conducerea executiva 
considera necesar, se poate decide notificarea titularului in vederea corectarii situatiei sale. 

 
15. In situatia in care se identifica titulari de drepturi care nu si-au manifestat optiunea de a-si 

retrage calitatea de membru, insa au devenit ulterior membri ai altor societati de gestiune 
colectiva din acelasi domeniu, plata catre acestia se poate suspenda pana la clarificarea situatiei 
sale in lipsa unui protocol incheiat cu respectivul organism de gestiune care regelementeza 
aceste situatii. COPYRO nu poate fi raspunzatoare pentru repartitia si plata efecuta catre un 
titular de drepturi, in situatia in care acesta nu a instiintat si solicitat incetarea calitatii de 
membru la COPYRO. 

 
16. In baza protocoalelor incheiate cu celelalte organisme de gestiune colectiva din acelasi 

domeniu, COPYRO va putea achita direct titularilor de drepturi sau catre organismul de 
gestiune colectiva remuneratiile repartizate, conform statutului si prezentului Regulament 
General, pentru titularii de drepturi care au devenit membrii la acest organism de gestiune fara 
a instiinta si solicita retragerea calitatii de membru de la COPYRO.  

 
17. In cazul sesizarii de catre titularii de drepturi a unor utilizari ale operelor fara ca acestea sa fie 

raportate de utilizatori, COPYRO va intreprinde demersuri fata de utilizator pentru 
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completarea rapoartelor transmise, respectiv plata de remuneratii suplimentare daca repartitiile 
individuale pentru perioada in cauza au fost finalizate. 

 
18. Titularii de drepturi pot solicita repartizarea si plata sumelor colectate nominal sau a celor a 

caror repartizare nu presupune o documentare speciala in termen de 30 de zile de la data 
colectarii. 

 
19. Consiliul Director poate decide repartizarea remuneratiilor si la alte termene, aflate in termenul 

de repartizare stabilit de Legea 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

20. Adunarea Generala decide asupra destinatiei sumelor nerevendicate in termenul legal de 
prescriptie de catre titulari. 

 
Art.2  Remuneraţia compensatorie pentru copia privată se repartizează conform criteriilor prevazute 
de statutul COPYRO pentru repartizarea remuneratiei compensatorii pentru copia privata. In conditiile 
in care autorii de opere stintifice reprezentati de organismul de gestiune colectiva PERGAM beneficiaza 
de 70% din remuneratia compensatorie pentru copia privata (acestesta fiind repartizata si achitata 
titularilor de drepturi de catre organismul de gestiune in domeniul operelor stiitifice PERGAM), cota de 
remuneratia compensatorie pentru copia privata cuvenita autorilor de opere scrise reprezentati de 
COPYRO (in urma protocoalelor incheiate cu celelalte organisme pe domeniu) se  repartizeaza 
proportional cu volumul de creatii din domeniiile de utilizare literar, lingvistic, filologic, carti pentru 
copii, publicate lunar in catalogul CIP al Bibliotecii Nationale a Romaniei pe baza informatiilor 
furnizate de catre editori prin programul national CIP (program gratuit), program realizat de Biblioteca 
Nationala a Romaniei in colaborare cu editurile din Romania. Pentru remunerarea titularilor de drepturi 
nedocumentati si neidentificati in catalogul lunar CIP al Bibliotecii Nationale Romane se constitue 
fondul titlularilor nedocumenatati in cuantum de 15%. Repartizarea individuala a remuneratiei 
compensatorii pentru copia privata in cazul operelor cu mai multi titulari de drepturi se face doar potrivit 
cotelor procentuale standard utilizate la repartizarea remuneratiilor pe baza de playlist (intre diferitele 
categorii de titulari de drepturi autor, traducator, adaptor, dramaturg s.a.) sau a celor declarate de titulari. 
Soldul sumelor neutilizate la sfarsitul termenului legal de prescriptie pentru acoperirea eventualelor 
solicitari justificate venite din partea autorilor de opere scrise nedocumentati in repartitia copiei private, 
va fi prezentat Adunarii Generale care va decide reportarea sau stabilirea unei alte destinatii potrivit 
prevederilor legale si statutare; 

Repartizarea remuneratiilor se face de regula semestrial sau anual. 
 
Art.3 Remuneratia colectata pentru retransmitere prin cablu – se repartizeaza posturilor TV 
retransmise prin cablu, in mod proportional cu audienta inregistrata de acestea in perioada pentru care se 
face repartitia. Pentru repartizarea remuneratiilor pentru fiecare post TV, se vor utiliza rapoartele publice 
privind audienta posturilor TV, intocmite de societatile cu atributii in acest domeniu. Remuneratiile de 
repartizat, aferente perioadei la care se refera raportul de audienta, se repartizeaza proportional cu 
audienta pentru posturile identificate in raport (aceasta reintregindu-se la 100% pe posturile TV 
specificate in raport, in situatia in care acestea nu cumuleaza in integralitate acest procent). 

Remuneratiile stabilite pentru fiecare  post TV potrivit grilei de audienta se repartizeaza apoi 
potrivit criteriilor de repartitie aferente radiodifuzarii operelor pe posturi TV, pe baza playlistului 
comunicat de radiodifuzor.  

In situatia in care COPYRO nu detine informatii privind operele radiodifuzate pe posturile TV 
retransmise prin cablu pentru care au fost repartizate remuneratii, utilizatorii refuzand solicitarea licentei 
neexclusive privind radiodifuzarea / comunicarea operelor utilizate, COPYRO va efectua demersuri in 
vederea sesizarii posibililor titulari de drepturi ce au fost radiodifuzati pe post, pentru comunicarea de 
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informatii pe baza carora sa poata fi stabilita lista operelor utilizate pe postul TV. In situatia in care in 
termenul legal de revendicare a drepturilor de catre titulari nu se poate stabili/realiza repartizarea 
remuneratiilor pentru postul TV in cauza, Adunarea Generala va decide cu privire la destinatia sumelor 
nerevendicate in conditiile statutare si legale in vigoare. 

 
Art.4 Remuneratia colectata de la organisme de gestiune similare din strainatate – se plateste direct 
titularilor de drepturi conform repartitiilor individuale primita de la OGC-ul similar. Daca remuneratiile 
colectate se refera la drepturi aferente retransmiterii unor posturi TV/Radio/Cablu s.a. in strainatate, 
acestea se repartizeaza potrivit prezentului Regulament, impreuna cu remuneratiile postului respectiv in 
prima repartitie si/sau potrivit repartitiei pentru retransmitere prin cablu pentru postul national, atunci 
cand nu se cunoaste postul radiodifuzat. 

 
Art.5 Remuneratiile din dobanzi incasate (daca este cazul, respectiv asociatia constituie de 

plasamente bancare sub forma de depozite la termen a remuneratiilor nerepartizate si 
nerevendicate) in urma plasamentelor bancare, vor fi utilizate in cadrul repartitiilor speciale, 
destinate promovarii titularilor de opere scrise, sprijinirea tinerilor autori de opere scrise, a autorilor in 
varsta sau cu probleme medicale, stabilite in baza deciziilor Consiliului Director COPYRO. In cadrul 
acestor repartitii individuale stabilite de Consiliul Director, COPYRO nu va retine cota administrativa 
(comisionul administrativ), remuneratiile fiind doar impozitate conform Codului Fiscal. 

(modificat prin Hotararea nr.7 a Adunarii Generale Ordinare COPYRO din 27.03.2015) 

 
Art.6 Alte criterii privind repartizarea remuneratiilor colecate de COPYRO in functie de 

utilizarea reala a operelor comunicata de utilizatori: 
 

a) remuneratii pentru utilizarea operelor in spectacole de teatru, operă, operetă, spectacole 
live, divertisment, comedie etc. - se face direct către membrii, potrivit 
contractelor/licentei/acord/etc. de utilizare negociate între părţi si a raportarilor privind utilizarea 
operelor transmisa de utilizator. Repartizarea se face de regula trimestrial sau semestrial. 

 
b) Remuneratii colectate de la edituri - se face direct către membrii, potrivit 

contractelor/licentei/acord/etc. de utilizare negociate între părţi si a raportarilor privind utilizarea 
operelor transmisa de utilizator. Repartizarea se face de regula trimestrial sau semestrial. 
 

c) Remuneratii colectate de la producători de înregistrări sonore sau conţinând imagini 
însoţite de sunete – fonograme şi videograme - se face direct către membrii, potrivit 
contractelor/licentei/acord/etc. de utilizare negociate între părţi si a raportarilor privind utilizarea 
operelor transmisa de utilizator. Repartizarea se face de regula trimestrial sau semestrial. 

 
d) Remuneratii colectate pentru împrumutul public - proporţional cu gradul de utilizare al 

operelor scrise folosite pe domenii de utilizare, comunicat de utilizatori in raportarile ce insotesc 
remuneratiile achitate si a cotelor procentuale utilizate la repartizarea remuneratiilor pe baza de 
playlist (intre diferitele categorii de titulari de drepturi autor, traducator, adaptor, dramaturg s.a.) 
sau a celor declarate de titulari. Repartizarea se face de regula trimestrial sau semestrial. 
 

e) Remuneratii colectate pentru servicii de download, e-book-uri, flash, servicii de streaming, 

punerea la dispozitie prin intermediul bibliotecilor digitale sau prin platforme on-line/de 

socializare, colectii de date sau manuscrise comunicate public pe Internet prin upload (in 
format *.pdf, *.txt, *.doc etc.) - se face direct către membrii, potrivit 
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contractelor/licentei/acord/etc. de utilizare negociate între părţi si a raportarilor privind utilizarea 
operelor transmisa de utilizator. Repartizarea se face de regula trimestrial sau semestrial. 
 
 

f) Remuneratii pentru comunicarea publică şi reproducerea/distribuirea operelor scrise 
inclusiv pe internet, telefoane sau alte dispozitive - se face direct către membrii, potrivit 
contractelor/licentei/acord/etc. de utilizare negociate între părţi si a raportarilor privind utilizarea 
operelor transmisa de utilizator. Repartizarea se face de regula trimestrial sau semestrial. 
 

g) Remuneratii pentru comunicarea publică in cinematografe -  se face direct către membrii, 
potrivit contractelor/licentei/acord/etc. de utilizare negociate între părţi si a raportarilor privind 
utilizarea operelor transmisa de utilizator. Repartizarea se face de regula trimestrial sau 
semestrial. 
 
 

Remuneratiile colectate pentru comunicarea operelor scrise pe internet prin webcasting/streaming de 
la un radiodifuzor (radio, televiziune) care utilizeaza aceeasi lista de opere cu cele radiodifuzate, se 
repartizeaza prin cumulare cu sumele colectate pentru radiodifuzare de la acesta. In eventualitatea in 
care acestea difera potrivit declaratiei utilizatorului, se va proceda la efectuarea unei repartitii separate 
vizand remuneratiile colectate pentru acest tip de utilizare. 
 

Plata remuneratiilor repartizate potrivit statutului COPYRO,  prezentului Regulament si  contractelor 
incheiate cu utilizatorii, titularilor de drepturi ce sunt membri ai societăţilor străine se face conform 
prevederilor convenţiilor de reprezentare reciprocă încheiate cu acestea. În absenţa unor prevederi 
exprese în convenţiile de reprezentare reciprocă incheiate cu organismele similare, cota procentuala de 
administrare retinuta propriilor membri va fi prelevat şi din sumele datorate societăţilor străine. 
 

COPYRO reţine din sumele colectate după calcularea repartiţiei individuale cota procentuala  
administrativa (comision) stabilita de Adunarea Generală COPYRO, alte retineri statutare sau stabilite 
de Adunarea Generala (cotizatie fixa, cotizatie variabila, alte fonduri aprobate de adunarea generala s.a.) 
precum si retinerile legale stabilite de legislatia in vigoare, contractele de reprezentare etc.. 
 

Prezentul regulament stabilit in aplicarea art. 6 sin Statutul COPYRO, constituie alaturi de art.6 din 

Statut, cadrul general de repartizare a remuneratiilor si a fost adoptat de catre Adunarea Generala 

COPYRO din 14.02.2014 si modificat prin: Hotararea nr.7 a Adunarii Generale Ordinare COPYRO din 

27.03.2015. 

 


