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OFI

. 
privind organizarea, 

Directorul 
prezenta 

Partea 1, în conformitate 

urmează: 
1. 

A 

GUVE R NUL R O M A NI E I 

CIUL ROMÂ N PE NT R  U DREP T URILE DE AUTOR 

DECIZIE 
Nr. .g !.. din !(i;!? :.... 2010 

Privind modificarea formularelor de înscriere a fonogramelor în Registrul Naţional 
al Fonogramelor, respectiv a videogramelor în Registrul Naţional al Videogramelor 

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.25/2006, republicată, 
privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de 
Autor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere referatul DRGCRP Nr. 1 1 21 din 21.05.2010, , 
În temeiul prevederilor art.7 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 40112006 

funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare 
îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi ale Deciziei 

P rimului Ministru nr.lS4/2010 privind numirea directorului general al ORDA, 
general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite 

DECIZIE: 

Art. 1. Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de 
Autor nr. 3012006 pentru stabilirea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, 

cu art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind 
întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a 
modelelor cererilor-tip privind înregistrarea în registrele naţionale administrate de 
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelului formularului special privind 
marcajele holografice deteriorate şi marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau 
videogramele retrase din circuitul comercial, a modelului raportului de aplicare 
marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de 
înregistrare în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de 
Autor, a modelelor adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de 
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi a modelului autorizaţi ei de înregistrare în 
Registrul naţional al multiplicatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea r, nr. 231 din 14 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

Formularul C.l. prevăzut în Anexa nr.7 se modifică şi se înlocuieşte 
nr.l , care face parte integrantă din prezenta decizie. 
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2. 	 Formularul D.l .l . prevăzut în Anexa nr.8, se modifică şi se înlocuieşte cu 
Anexa nr.2 , care face parte integrantă din prezenta decizie. 

3. 	 Formularele D.l.2. şi D.l.3. , prevăzute în Anexele 9 şi 10, se modifică şi se 
înlocuiesc cu Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta decizie; anexa 
nr. 10 devine anexa nr. 9. 

4. 	 Formularul D.3.2., prevăzut în Anexa nr. 16se modifică şi se înlocuieşte cu 
Anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta decizie. 

Art. 2. Direcţia registre, gestiune colectivă şi relaţii cu publicul va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei decizii. 

Art. 3. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

'.. 


Viza legalitate 


VIZAT PENTRU LEGALITATE 
.-

DRGCRPICGC/3ex 



30/2006) 

prin pe 

" 

Anexa nr.l 

(Anexa nr. 7 a Deciziei 

Formular C.l. 
Oficiul R omân pentru CE RERE 
Drepturile de Autor de Înscrierea În R egistrele Naţionale 

administrate de ORDA 
Nr . ................................. . 

Data ............................... . 


Domnule Director General. 

1. Subscrisa , ............... ,,, ................ , ..................... ,,,, ...... , CUI ..... " ........................ ,,, .................. , cu certificatul de înregistrare În: D Registrul 


Naţional al Fonogramelor D Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator , serial ......................... nr. ............. , din data 


............................. , reprezentată legal de către d-lId-na ............................................................... , având funcţia de director/administrator/acţionar. 


prin' d·lld-na............................................................................................................................ , în calitate de delegat/împuternicit/reprezentant legal. 


CNP..... ..................." .... , ............... , act de identitate ...... , seria .... "., nr. .. "" ...... "',, ...... , eliberat de ................................ " la data de ............ " ............. 


În temeiul o.G. nr.2512006 privind întărirea capacităţii administrative a ORDA, vă solicit: 

2. ÎNSCRIEREA ÎN: Registrul Naţional al Fonogramelor a fonogramelor: D ' 

produse pe teritoriul României O 
importate pe teritoriul României D 

Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator ' D 
a programelor pentru calculator: 

D produse pe teritoriul României 

O importate pe teritoriul României 

distribuite şi/sau comercializate pe teritoriul României O 
D închiriate pe teritoriul României 

' 
D Registrul Naţional al Videogramelor a: 

D Filmelor cinematografice }
O Videogramelor 

o produse în România 

D importate în România 

Adeverinţa Data .............................................. . .  

O va fi ridicată de la registratura generală aRDA Semnătura şi ştampila ................................... .. 

o va fi comunicată serviciu de curierat cheltuiala solicitantului la urmatoarea adresa: 

Persoana de contact ................................ tel6 ...................... 

Loc . ..................................... , str . ...................................... , nr . ......,bl...... , se ...... , et.. .. ,ap .... ,sector ....... judeţ .......................... 


1 Se completează cu seria/nr.ldata certificatului de înregistrare în Registrul Naţional al FonogrameJor sau Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator. 

2 Se completează cu numele împutemicitului şi denumirea actului (procură, delegaţie avocaţială, delegaţie de serviciu), nr., data, emitent. 

3 Alături de Formularul C.I. se va completa şi Formularul D.l.l., D.I.2. .  


4 Alături de Formularul C.l. se va completa şi Formularul D.2.1., D.2.2., D.2.3. sau D.2.4. .  


5 Alături de Formularul C.l. se va completa şi Formularul D.3.1. sau D.3.2. . 

6Se completează obligatoriu persoana de contact şi numărul de telefon. 


Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art.292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închiso!î e de la 3 
luni la 2 ani sau cu amendă .,; . '  



Q.ublicări/radiodifuzări 

(Anexa 30/2006) 

\ operă 

dreptului drepture Drepturi patrimoniale 

drepturi 

privind fonogramelor originale 

şi primei primei publicărifradiodifuzări I I 
1 operă 

dreptului drepturi Drepturi patrimoniale 

drepturi 

privind fonogramelor originale 

şi .Pllblicărifradiodifuzări J 
__ 1. Titlul ă muzicală 

drepturi DreLturi 

drenturi 

privind fonogramelor 

data_primei Anul2.rimei I 

infracţiune prevăzută pedepseşte 

Formular D.1.1. Anexa nr.2 
nr.8 la Decizia nr. 


Anexa titlnri opere conţinnte de fonograma .............................................................................. prodnsă pe teritorinl României 

O Producător........................................................ O Coproducător................................................ O Licenţiat. ........................................ . 


Se completează UD formular pentru fiecare fonogramă cu menţionarea titlurilor operelor conţinute. Nr ............. Dată ..................... . 


Titlul muzicală , , 
Titularul de autor Calitatea titularului de Procen.r Contract nr/data cesionate Cedent Felul cesiunii Durata cesiunii 

Titular conexe3 

Elemente detaliate identificarea 

Anul, tara data flXărÎ Anul 

Titlul muzicală 

Titularul de autor Calitatea titularului de Procent Contract orldata cesionate Cedent Felul cesiunii Durata cesiunii 

Titular conexe 

Elemente detaliate identificarea 

Anul, ţara data primei fixări Anul primei 

Teritoriu 

Teritoriu 

Procent Contract nr/data patrimoniale cesionate Cedent Felul cesiunii Durata cesiunii TeritoriuTitularul dreptului de autor Calitatea titularului de 

Titular conexe 

Elemente detaliate identificarea orioinale 

Anu\' tara şi fixărî 

Data 

Semnătura şi ştampila 
Pag . ...... . 

I Se completează calitatea titularului: autor, cesionar, moştenitor, mandatar (organism de gestiune colectivă, etc); 

2 Se completează procentul pentru drepturile patrimoniale prevăzute la art1231 din Lg.811996; nu se completează în situaţia în care există contract cu un organism de gestiune colectivă; 

3 Se completează cu numele artiştilor interpreti, producători de fonograme. 


-',j 

Furnizarea unor date nereale constituie de art.292 Cod Penal şi se cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă "C: 



Nr ............. Dată _ .  ------------- ----_ 
I operă 
dreptului drepturi Drepturi patrimoniale 

drepturi 

privind fonogramelor 
datl!primei Anul.primei J L 

I operă 
drepturi 

drepturi 

originale 
primei primei publicăriIradiodifuzări I I Q�ră 

dreptului drepturi Drepturi oatrimoniale 

drepturi 

originale 
primei primei publicărilradiodifuzări I I 

! operă 
Drepturi 

drepturi 

I I I 

infracţiune prevăzută pedepseşte 

Continuarea Formularului D.1.1 Formular D.1.1.!CON 
... _----------_ ... _-

Titlul muzicală 
Titularul de autor Calitatea titularului de 1 Procenr- Contract nr/data cesionate Cedent Felul cesÎunii Durata cesiunii 

Titular conexe3 , 

Elemente detaliate identificarea originale 
Anul, ţara şi fixări publicărilradiodi:fuzărî 

Titlul muzicală 
Titularul dreptului de autor Calitatea titularului de Procent Contract nr/data Drepturi patrimoniale cesionate Cedent Felul cesiunii Durata cesiunii 

Titular conexe 

Elemente detaliate privind identificarea fonogramelor 
Anul, ţara şi data I!Xări Anul 

Titlul muzicală 
Titularul de autor Calitatea titularului de Procent Contract nr/data cesionate Cedent Felul cesiunii Durata cesiunii 

Titular conexe 

Elemente detaliate privind identificarea fonogramelor 
Anul, ţara şi data IlXări Anul 

Teritoriu 

, 

Teritoriu 

Teritoriu 

Titlul muzicală 
Titularul dreptu1ui de autor Calitatea titularului de drepturi 

Titular conexe 

Elemente detaliate privind identificarea fonogramelor originale 
Anul, ţara şi data primei fixări 

Procent Contract nr/data 

Anul primei publicări/radiodifuzări 

patrimoniale cesionate Cedent Felul cesiunii Durata cesiunîi Teritoriu 

Data 

Semnătura şi ştampila 
Pag_ .. _____ _ 

! Se completează calitatea titularului: autor, cesionar, moştenitor, mandatar (organism de gestiune colectivă, etc.); 

2 Se completează procentul pentru drepturile patrimoniale prevăzute la art.I23l din Lg.8/19%; nu se completează în situaţia în care există contract cu un organism de gestiune colectiv  

3 Se completează cu numele artiştilor interpreti, producători de fonograme. 


Furnizarea unor date nereale constituie de art.292 Cod Penal şi se cu Închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendii 



(Anexa 30/2006) 

şi prenumele interpretului 

şi prenumele interpretului 

Numele şi prenumele interpretului 

2. Numele şi prenumele interpretului 

2. Numele şi prenumele interpretului 

2. Numele şi prenumele interpretului 

şi prenumele interpretului 

il' 

1. 

Anexa nr.3 
nr.9 la Decizia nr. 

Formular D.1.2. 

Oficiul Român pentru CE RE RE 

Drepturile de Autor de înscriere în 


R egistrul Naţional al Fonogramelor 
a fonogramelor importate 
Nr. ................................. . 

Data ............................... . 


Titular drepturi de autor. ................................................................... ; Titular drepturi conexe ........................................................................... . 

Acordul titularului de drepturi nr . ......  din data . . . . . . . . . . . ...........  , acordat de ............................. ", ............... " ................. privind: 


O importul D distribuirea O comercializarea de fonograme pe teritoriul României. 

Factura externă nr . . . .  0 . 0  . . .....................din data .. . . . . . . . . . . . . .  ........ , emisă de ................................................................... ,,,,, ........ ................ .... 


Declaraţie vamală de import ilr. ,., . . . . . ......... din data .. ... " . .......  ........ ; Ţara de origine ...................... " . , , ,  ..........,,.... ,,,,............................... .. 


1. Inscrierea fonogramei: 

1. Denumire titlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .. . .  . . .. . . . .. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . .  . . . . .  . . . .  ............................................ . 


2. Numele 

II. Înscrierea fonogramei: 

1. Denumire titlu ..................................................................................................................... . 


2. Numele 

III. Înscrierea fonogramei: 

1. Denumire titlu ..................................................................................................................... . 


2. 
IV. Înscrierea fonogramei: 

1. Denumire titlu ..................................................................................................................... . 


V. Înscrierea fonogramei: 

1. Denumire titlu .................................................................................................. , . . . .  . . . . . . . . . . . . .  .. 


VI. Înscrierea fonogramei: 

Denumire titlu ........................................................................................... .......................... . 


VII. Înscrierea fonogramei: 

1. Denumire titlu .................................................................................................................... . .  


2. Numele 

Completez şi Anexa privind opisul de documente 

Data ............................................................................ . 

Semnătura şi ştampila ......... ,,, ................ ............ ,, ....... . 


Pag . ....... 


Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art.292 Cod Penal şi se pedepseşte cu Închis0arede la 3 
luni la 2 ani sau cu amendă . ' . '\, 



Numele şi prenumele interpretului 

şi prenumele interpretului 

şi prenumele interpretului 

Numele şi prenumele interpretului 

o 
Numele şi prenumele interpretului 

şi prenumele interpretului 

D 

D 

2. 

2. 

Continarea Formularului D.l.2. Formular D.1.2.1CON. 

Nr . ................................ .. 

Data ............................... . 


D Înscrierea fonogramei: 

1. Denumire titlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . .... . . . . .. ......................................... .. 


2. 
D Înscrierea fonogramei: 

1. Denumire titlu ..................................................................................................................... . 


Numele 

D Înscrierea fonogramei: 


1. Denumire titlu ..................................................................................................................... . 


2. Numele 

D Înscrierea fonogramei: 

1. Denumire titlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . . ..... . . . . . . . . .. . . . . .... . . . .. . . . ... . . ... . ..... . ... . . . . .  . 


2. 
D Înscrierea fonogramei: 

1. Denumire titlu .................................................................................................................... .. 

2. 

Înscrierea fonogramei: 

1. Denumire titlu .................................................................................................................... . .  


2. Numele 

D Înscrierea fonogramei: 

1. Denumire titlu .................................................................................................................... . .  


2. Numele şi prenumele interpretului 

Înscrierea fonogramei: 

1. Denumire titlu ..................................................................................................................... .. 


Numele şi prenumele interpretului 

Înscrierea fonogramei: 


1. Denumire titlu ..................................................................................................................... . 


2. Numele şi prenumele interpretului 

Data ............................................................................ . 


Semnătura şi ştampila .........",..................................... . 


Pag . ....... 


Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art.292 Cod Penal şi se pcdcpscşt c\!Snchisq\u:e de la 3 
luni la 2 ani sau cu amendă ;/ '(\. 



opisul 

c.lţin8hi bareq\lla 
il: 

. 
\i. 
, }} 

Anexa Formularului 
Nr . ................................ . .  


Data ................................ 


În susţinerea cererii, depun, în copie, actele doveditoare menţionate în 

o Acord' nr . ................. din data ............................. . 


2 O Acord nr. ................. din data ............................. . 


3 O Acord nr. ................. din data ............................. . 


4 O Acord nr . ................. din data ............................. . 


5 . O 	 Acord nr. ............... .. din data ............................. . 


D.1.2. 

de documente prezentat mai jos: 

O . 	 . t'tlun opere 6 AutonzaţIa. 2 nr. ......... ...d'm data ............................ ŞI Anexa I ' 

7 O Autorizaţia nr. ............ din data ............................. şi Anexa titluri opere 


8 O Autorizaţia nr . ............ din data ............................. şi Anexa titluri opere 


9 O Autorizaţia nr. ............ din data ............................. şi Anexa titluri opere 


10 O Autorizaţia nr . ............ din data ............................. şi Anexa titluri opere 


II O 	 Discheta O CD conţinând copia integrală color a copertei şi a elementelor 

grafice de pe partea inactivă a fonogramelor importate 

TOTAL: 

.. .............. pag. 


................ pag. 


................ pag. 


................ pag . 


................ pag. 


................. pag. 


................. pag. 


................. pag. 


................. pag. 


................. pag. 


................. pag. 


Data .................................................................................. . 


Semnătura şi ştampila ........................................................ . 

Pag . ..... .. 

! Din partea titularului drepturilor de autor. 
2 Din partea organismului de gestiune. 

Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art.292 Cod Penal şi se pedepseşte 
luni la 2 ani sau cu amendă 

3 



(Anexa .jU/lUU6) 

______ • • _w ______ ___  ____ d __wO __ _ _ _ _ _ _  •• ___ _______ ______________ _______ . _ _ _ __ ..... ___________  .................................................. 
1 oneră videograrnă importată 

dreptului principalI Drţpturi patrimoniale 

drepturi 

drepturi 

drepturi privind videograme importate pe 

I primei I primei publicări/radiodifuzări: 

Copia copertei electronic ntru vide()gramele im rtate Videograma pe suport I 
I operă videogramă importată 

dreptului principalI patrimoniale 

drepturi 

drepturi 

drepturi privind videograme importate pe 

import origine: 1 primei primei publicărilradiodifuzări: 

Copia copertei pentru videogramele importate 1 Videograma pe suport I 
I operă videogramă importată 

dreptului principall Drepturi patrimoniale 

drepturi 

videograme 

import J origine: I primei primei publicări/radiodifuzări: 

I I 

infracţiune prevăzută şi pedepseşte 

F ormular D.3.2. Anexa nr.4 

O 

nr.16 a 
Anexa titluri opere conţinute de videograma ...........................................................................•••. produsă pe teritoriul României 
Producător........................................................ O Coproducător................................................ O Licenţiat ........................................ .. 

Deciziei 

, 

Titularul 

Titlul audiovizuală 

de autor 

Titlul 

Autor Contract nr/data 

, 

cesionate Cedent Felul cesiunii Durata cesiunii 

, 

Teritoriu 

Alţi titulari de 

Titular conexe 

Acordul titularului de nr din data de distribuirea/comercializarea de teritoriul României Factura externă nr data 
Declaraţie vamală de import nr data Ţara de origine: Data fixări: Data 

in fonnă VCDIDVDNHS 

Titlul audiovizuală! Titlul 

Titularul de autor Autor Contract nr/data Drepturi cesionate Cedent Felul cesiunii Durata cesilmii Teritoriu 

Alţi titulari de 

Titular conexe 

Acordul titularului de nr din data de distribuÎrea/comercializarea de teritoriul României Factura externă nr data 
Declaraţie vamală de nr data Ţara de Data flXări: Data 

în formă electronică VCDIDVDNHS 

Titlul audiovizuală! Titlul 

Titularul de autor Autor Contract nr/data cesionate Cedent Felul cesiunii Durata cesiunii Teritoriu 

Alţi titulari de 

Titular drepturi conexe 

Acordul titularului de drepturi nr din data de privind distribuirea/comercializarea de importate pe teritoriul României Factura externă nr data 

Declaraţie vamală de nr data Ţara de Data fixări: Data 

Copia copertei în formă electronică pentru videogramele importate Videograma pe suport VCDIDVDNHS 
Completez şi Anexa privind opisul de documente 

Data ........................................................ . 

Semnătura şi ştampila ................................................. . 


Pag . ...... . 


1 Se completează numele autorului principal, regizor, autor scenariu, dialog, grafică, coloană sonoră, etc .. 

Furnizarea unor date nereale constituie de art.292 Cod Penal se cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă 

.-



, 
I operă videograrnă imoortată 

dreptului principali Dr turi...Qatrimonîale 

drepturi 

drepturi 

drepturi privind videograme importate pe 

import origine: I primei I primei 

Copia copertei pentru videogramele importate Videograma pe suport I 
1 operă 

dreptului principali Drepturi patrimoniale 

drepturi 

drepturi videograme pe 

Declaratie import I origine: I primei primei publicări/radiodifuzărî: 

Copia copertei pentru videogramele importate I Videograma pe suport I 
I operă videograrnă importată 

dreptului principal1 Drepturi patrimoniale 

drepturi 

drepturi 

pe 

import origine' I primei primei publicăruradiodifuzări: 

I I 

infracţiune prevăzută pedepseşte 

Continuarea Formularului D.3.2. Formular D.3.2.1CON 
Nr.............Dată ......................... 


Data publicărilradiodifuzări: 

în fonnă electronică VCDIDVDNHS 

Titlul audiovizuală Titlul 

Titularul de autor Autor Contract nr/data cesionate Cerlent Felul cesiunii Durata cesiunii Teritoriu 

Alţi titulari de 

, 
Titular conexe 

Acordul titularului de nr din data de distribuirea/comercializarea de teritoriul României Factura externă nr data 

Declaraţie vamală de or data Ţara de Data fixări: 

Titlul audiovizuală! Titlul videograrnă importată 

Titularul de autor Autor Contract nr/data cesionate Cerlent Felul cesiunii Durata cesiunii Teritoriu 

Alţi titulari de drepturi 

Titular conexe 

Acordul titularului de nr din data de privind distribuirea/comercializarea de importate teritoriul României Factura externă nr data 

vamală de nr data Tara de Data fixări: Data 

în fonnă electronică VCDIDVDNHS 

Titlul audiovizuală! Titlul 

Titularul de autor Autor Contract nr/data cesionate Cedent Felul cesiunii Durata cesiunîi Teritoriu 

Alti titulari de 

Titular conexe 

Acordul titularului de drepturi nr din data de privind distribuirea/comercializarea de videograme importate teritoriul României Factura externă nr data 

Declaraţie vamală de nr data Ţara de Data fixări: Data 

Copia copertei În formă electronică pentru videogramele importate Videograma pe suport VCDIDVDNHS 

Completez şi Anexa privind opisul de documente 

Data ...................................... . 


Semnătura şi ştampila .......................................... . 

Pag ....... . 


1 Se completează numele autorului principaJ, regizor, autor scenariu, dialog, grafică, coloană sonoră, etc .. 

Furnizarea unor date nereale constituie de art.292 Cod Penal şi se cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă 



opisul 

il,i! " ' i ii. "i' 
, ,'." \ ) 

Anexa Formularului D D.3.1. D D.3.2. 
Nr . ................................. . 
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