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Nr. A.G.A . 116125.03.2016

PROCES VERBAL
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A U.P.F.A.R.-A.R.G.OA.

din data de 25 martie 2016

incheiat astdzi 25.03.2016, ora 12.00, cu prilejul Adunarii Generale
Ordinare a Uniunii Producdtorilor de Film Ei Audiovizual din RomAnia-
Asocialia RomAnd de Gestiune a Operei din Audiovizual ( U,P.F.A.R.
A.R.G.O.A ), reunitd,Ia a doua convocare, la sala de proieclie a CNC, din Str.
Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sector 1, Bucure$ti, Ia care din numdrul total de 74 de
membri au participat un numer de 74 membri, dintre care I I reprezerfi.anfi legali
qi 15 prin mandat de reprezentare, astfel cum rezultd din tabelul nominal anexat,
care faoe parte integrantd din prezentul proces-verbal.

Domnul Dinu Tdnase, Pregedintele U,P.F.A.R. - A,R.G.O.A., deschide
lucrdrile Adundrii Generale.

Doamna Irina Chender, Administrator General, tnformeazd cd se declard
statutard Adunarea Generald Ordinard a U.P.F.A.R. - A.R,G.O,A., fiind intrunite
condiliile necesare pentru inceperea desffiqurdrii lucrbrilor, conform ordinii de zi.

Doamna Irina Chender, Administrator General, numeqte ca secretar pe
dna. Donescu Elena, gi ca secretar tehnic, pe dna. Ciocmatd Lixandra - Valeria,
pentru redactare a prezentului proces verbal.

Doamna Administrator General, Irina Chender, prezintd, ordinea de zi aqa
cum aceasta a fost comunicatd qi aduce la cunoqtiinla membrilor c6, in data de
04.03.2016, prin adresa nr. 305104.03.2016, s-a comunicat avLzvl Oficiului
Roman de Drepturi de Autor (O.R.D.A.), privind propunerile de modificare a

statului u.P.F.A.R - A,R.G.O.A.
AvAnd in vedere c5, Proiectul de modificare a statului TIPFAR ARGOA,

avtzat, cuprinde o serie de prevederi, ce necesitd atenlia qi aprobarea AGA, in
funclie de competentele aaesteia, prevdzute in statutul modificat, se propune
introducerea acestora pe Ordinea de zi.

Se aratd c6, pentru optimizarea activitAfli UPFAR-ARGOA, este necesard
implementarea statutului modificat, avrzat ORDA, imediat, ulterior aprobdrii
AGA, urmdnd ca modificdrile Statului avrzat, aprobat de AGA, sd fie depus la
Judecdtorie, in vederea inregistrdrti, in conformitate cu prevederile art.l27
alin.(3) din Legea 811996, dupd aprobarea A.G,A.,



In acest context, se propune includerea pe Ordinea de zi -- la punctul I 1

- Aprobarea modificdrilor Proiectului Statutului U.P.F.A.R. -
A.R.G.O.A.:

- a dezbaterilor privind propunerile pentru modul de utilizare a destinaliei
sumei alocate inilial, aqa cum s-a hotdr6t prin art.2, pct,2,4) din HotarArea
nr.2lA.G.E. din 17.11.2016, pentru constituirea fondului social cultural, din
sumele colectate, repartrzate, notificate qi nerevendicate de titulari, care s-au
prescris in perioad a 2009 -2Ql l,

- a dezbaterilor privind normele de aplicare a regulilor de repartifie, pentru
stabilirea criteriilor de repartilie pentru staliile tv.ne/monitorrzate - in raport de
avizarca de c6tre O.R.D.A., a modificdrilor Statului U.P.F.A.R - A.R.G.O.A.,
comunicatd Ia data de 04.03.2016 qi a prevederilor art,3 din HotdrArea
nr.3/A"G.E. din 1.7.ll.2015,privind proiectul de norme de aplicare a regulilor de
repartili e, pentru staliile tv. nemon itonzate,

- a dezbaterilor privind atribuliile Adundrii Generale, men{ionate in
prevederile Statului modificat gi avrzat, referitor la normele de aplicare a
regulilor de repartilie, a normelor de aplicare a criteriilor de repartilie pentru
staliile tv. nelmonitorizate, constituirea Fondului Comun, confirmarea
administratorului general, etc.

Se supune la vot includerea pe ordinea de zi, a propunerii de
dezbateri, la punctul 11, al Ordinii de zi

Se voteazi cu unanimitate de voturi pentru.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea Bilanlului contabil pentru exerciJiul financiar contabil al

anului 2015 ;

2. Aprobarea Raportului cenzorului pentru anul 2015;
3, Alegerea cenzorului pentru supravegherea activitdlii financiare a

anului 2016;
4. Aprobarea executiei bugetului de venituri ;i cheltuieli pe anul 2015,

rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2015 Ei propuneri de
buget pentru anuI2016;

5. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru
anul 2015;

6. Aprobarea Raportului Administratorului General - pentru anul
2015

7. Aprobare Darea de seamd anuald,, format O.R.D.A., pentru
activitatea anului 2015;

8. Aprobarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul
la informalii pentru anuI2015;

9. Alegerea unui membru in Comisia perrnanentd speciald privind
accesul la informalii pentru anul2016;

10. Aprobareacomisionului administrativ ntru anul 2016:
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12. Diverse/ informdri/ consultdri (situafia litigiilor, prezentarea
procesului verbal de control anual O.R.D,A. pentru anul2014, etc).

Se supune la vot aprobarea Ordinii de Zi.
Se voteazi cu unanimitate de voturi pentru.

Se trece la discutarea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

Astfel, in cadrul Adundrii Generale Ordinare a U.P.F.A.R.-A.R.G,O.A.,
intrunitd a2i,25.03.2016, ora 12.00, desfbguratd la sala de proiec{ie a CNC, din
Str. Dem.I.Dobrescunr.4-6, sector 1, Bucuregti, s-au luat urmbtoarele hotdrAri:

Se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi.
Aprobarea bilanlului contabil pentru exerciliul financiar contabil

al anului 2015;

Doamna Carmen Ghencea, Contabil $ef, prezintd bilanlul contabil incheiat
pentru exerci{iul financiar contabil al anului 2015.

Nu existd intrebdri cu privire la bilan{ul contabil financiar al anului 2015.
Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotirfire nr.l/2016.
Se voteazd, ca 25 de voturi pentru.
O ab{inere din partea domnului Constantin Piun, reprezentant al SC

SAFIR PRODUCTION

Se trece la punctul nr.2 de pe ordinea de zi,
Aprobarea Raportului cenzorului pentru anul 2015,

Doamna Carmen Ghencea, prezifdRaportul Cenzorului, intocmit de dna.
Udrea Icociu Marinela - expert contabil, pentru anuI2015, membru CECCAR cu
nr. inregistrare 46110.

Nu existd intrebSri cu privire la Raportul Cenzorului pentru anul 201 5.
Doamna Irina Chender, men{ione azd cd toate documentele adun[rii

generale UPFAR ARGOA, au stat la dispozi{ia membrilor, inainte cu 30 de zile
de Adunarea Generala, put6nd fi consultate de cdtre aceqtia.

Se constatS, cd nu sunt alte intrebdrilsolicitdri.

Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotlrdre nr.2/2016
Se voteazi cu 25 de voturi pentru.
O ab{inere din partea domnului Constantin Piun reprezentant al

SAFIR PRODUCTION
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Se trece la punctul nr.3 de pe ordinea de zi.
Alegerea cenzorului pentru supravegherea activitifii financiare a

anului 2016.

Doamna Irina Chender, Administrator General, prezintl, Adunarii
Generale faptul c5, urmare a solicitarii frcute de UPFAR-ARGOA , pdnd in
prezent nu s-au primit propuneri, in vederea numirii cenzorului pentru
supravegherea activitalii finanarare a anului 2016.

Doamna Ada Vertan, intreabd dacd, frrd sd aibd CV-ul gi dovada inscrierii
in corpul experfilor contabili autorizati, poate propune astdzi o persoand pentru a
fi votatd aa cenzor . Se men{ioneazd, cd se poate propune orice persoanS, care
indeplineqte condiliile solicitate de LIPFAR-ARGOA, in lipsa acestor informalii
nu se poate vota un simplu nume.

Doamna Irina Chender, Administrator General, intreabd din nou, dacd mai
existd qi alte propuneri, cu privire la cenzorul ce urmeazd sd fie ales in aceastd
funclie.

Se constatd cd nu existd propuneri din partea membrilor.
Se prezintd propunerile U.P.F.A.R - A.R.G.O.A., respectiv, pentru

desemnarea cenzorului pentru supravegherea activitalii financiare a anului 2016,
in persoana domnului Rada Nicolae Octavian, membru CECCAR , cu nr.
autortzalre 3628812014, sau in persoana doamnei Corina Rusu, membru
CECCAR, cu nr. autortzafre 1254712011.

Se prezintd activitatea celor doi cenzori propuqi, conform CV-ului depus,
in vederea alegerii unui cenzor pentru supravegherea activitalii financiare a
anului 2016.

Se dezbat propunerile efectuate qi se trece la votul pentru alegerea
cenzorului.

Se supune la vot, alegerea domnului Rada Nicolae Octavian - ca eenzor
pentru supravegherea activitalii financiare a anului 2016,

Se voteazd cu un numdr de 15 voturi - pentru qi 1 1 voturi ablineri.
Se supune la vot, alegerea doamnei Corina Rusu - ea aenzor pentru

supravegherea activitalii financiare a anului 20f6.
Se voteazd cu un numdr de 1 I voturi - pentru qi 15 voturi ablineri"
Ca urmare a votului Adundrii Generale Ordinare. urmeazd"ca domnul Rada

Nicolae Octavian, sd se ocupe de supravegherea activitalii financiare a anului
2076, in calitate de cenzor, urmdnd ca alegerea aenzorului sd facd parte din
Hotdrdrea nr.3120l6, cu 15 voturi pentru din totalul de 26 de voturi.

Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotdrffre nr.3l20l6
Se voteazi cu unanimitate de voturi pentru.
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Se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi.
Aprobarea execu{iei bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul 2015,

rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli pentru anul 2015 gi propuneri
de buget pentru anul 2016.

Dna. Carmen Ghencea, Contabil $ef, prezintd Raportul privind Execu{ia
bugetului de venituri gi cheltuieli pentru anul 2015, rectificarea bugetului de
venituri gi cheltuieli pentru anul 2015, precum gi propuneri de buget, pentru anul
2016, atdt pentru activitatea de bazd,, cdt qi pentru proiectul de dezvoltare,
defalcate.

Se aratd c6, deficitul inregistrat,in anul2015, pentru activitatea de baz6", se

va acoperi din excedentul inregistrat in anul 2014.
Nu existd intrebdri cu privire Iaprezentarea execuliei bugetului de venituri

gi cheltuieli pe anul 2015 gi rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli pentru
anul 2015.

Se propune aa diferenla rdmasd din excedentul anului 2014, dupd
acoperirea deficitului din anul2015, sd fie alocatdla fondul derczervd al UPFAR
ARGOA, urmdnd afiutrlizat conform prevederilor din statut ulterior depunerii la
instanla judecdtoreascd a modificdrilor Statului U.P.F.A.R. - A.R.G,O,A., avizat
de O.R.D.A, in vederea inregistrdrii acestora, dupd aprobarea AGA.

Doamna Irina Chender, Administrator General, intreabd dacd existd alte
propuneri, cu privire la diferenla excedentului rdmas din anul 2014.

Se constatd cd nu sunt alte propuneri.
Cu privire la propunerile de Buget pentru anul 2016, pentru activitatea de

bazd gi/ sau pentru proiectul de dezvoltare, doamna Irina Chender, intreabd daci
existd qi alte propuneri.

Domnul Noni Mazilescu, reptezentantul PRIMA BROADCASTING
GROI-IP, solicitd, ca unele documente s5 fie transmise doar pe e-mail membrilor
Ei sd nu mai fie trimise prin pogtd, pentru a se scuti din costurile poEtale.

Domnul Florin Paraschiv, susjine cd unii membri iEi pot schimba adresa de
mail sau omit a rdspunde e-mailului transmis.

in acest sens, pentru viitor urmeazd sd se transmitd poqtal documente
membrilor U.P.F.A.R" - A.R.G.O.A., doar in situalia in care, nu rdspund
e-mailului transmis.

Se constatd cb nu existd alte propuneri din partea membrilor.
Se prezintd propunerea U.P.F.A.R - A.R.G.O.A., pentru Bugetul de

venituri qi cheltuiei, in anul 2016, pentru activitatea de bazd, si propunerea
privind Bugetul pentru proiectul de dezvoltare, in anul2016, defalcat.

Se supune la vot Proiectul de Hotdr0re nr.4
Se voteazi cu 25 de voturi pentru.
O ab{inere din partea domnului Constantin Piun

Doamna Irina Chender, Administrator General. anunld intrarea in sal6 a

ului Alexe Dumitru. membru UPFAR-ARGO tant al STUDIO
a

{rt
u,s
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VIDEO ART, ardtdnd cd in acest context urmeazd a se nota prezenla acestuia qi a
se modifica tabelul nominal, in sensul completdrii acestuia, atestand prezenta in
cadrul Adunarii Generale, urmdnd ca din acest moment, la numdrarea votului, sd

se includd votul qi opiniile/propunerile domnului Alexe Dumitru.

Se trece la punctul nr.S de pe ordinea de zi.

Aprobarea raportului de actvitate al Consiliului Director pentru anul
2015.

Domnul Dinu Tdnase, PreEedinte, prezintd Raportul Consiliului Director
pentru activitateadesftquratd in anul 2015.

In raportul intocmit de Consiliul Director sunt discutate aspecte de
competentalegald, gi statuard a Consiliului Director.

Domnul Dinu Tdnase, Pregedinte, aratd c5, prin activitatea desfbEuratd de
Consiliul Director in anul 20I5, s-a urmdrit, respectarea hotdrdrilor Adundrii
Generale, a deciziilor O.R.D.A., a intereselor membrilor U.P.F.A.R
A.R.GO. A., & dezvoltdrii Uniunii, in raport de legislalia aplicabila in materie.

In privinla relaliei cu DACIN-SARA, se propune reluarea procedurilor
privind recuperarea sumelor consemnate la B.E.J. Doina Safta, printr-o int6lnire
cu reprezentanlii DACIN SARA.

In relalia cu organismul de gestiune U.P.F.R. se arat6, cd existd sume
blocate, ce nu au fost pldtite cdtre UPFAR-ARGOA, deoarece U.P.F.R.- ul,
invocd situalia neclard dintre UPFAR-ARGOA gi ADPFR, aparilia unui nou
organism de gestiune, SOPHIA qi modificarea statutului UPFR, in sensul
extinderii gestiunii gestiunii colective asupra drepturilor cuvenite producdtorilor
de videoerame.

In acest context domnul Constantin Pdun, aratd" cd organismul de gestiune
SOPHIA, are aviz de funclionare de la 01.01 .2016., nu au solicitat IIPFR
blocarea sumelor cuvenite UPFAR-ARGOA, motiv pentru care, in ceea ce-i
privegte, suslinerea U.P,F.R. este eronat6.

Domnul Dinu Tdnase, prezintd planul de mdsuri pentru activitatea ce
urmeazd. a se desfrgura in anul 2016, cu privire la stategia gi obiectivele
U.P"F,A.R - A.R.G.O.A. pentru 2016.

Se dezbat propunerile cu privire la planul de mdsuri pentru activitatea ce
urrneazd, a se desfrqura in anul2016.

Domnul Nicu Mihali, aratl, cd membrii Consiliului Director au avut, deja,
intAlniri cu privire la deschiderea cdtre promovarea filmului romAnesc prin
internet.

Domnul Florin Paraschiv, aratd, ca membrii Consiliului Director, au fost
permanent preocupa{i pentru satisfacerea intereselor membrilor sdi, iar
solulionarea problemelor ridicate se va regbsi in continutarea, in preocuparea
Consiliului Director, a activttSlii ce urmeazd" a fi desfd;uratb pe paraursul anului

Doamna Irina Chender, intreabd dacd mai exis , cu privire la
anul 2016 de

urHreLA BE-c2

de mdsuri pentru activitatea ce urmeazd a
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Consiliul Director, cu privire la stategia qi obiectivele U,P.F.A.R - A.R,G.O.A.,
pentru activitatea debazd, qi/ sau cea de dezvoltare, pentru 2016.

Se constatd cd nu mai sunt alte propuneri.
Se supune la vot aprobarea Proiectului de Hotirire nr. 5/2015.
Se voteazd cu26 de voturi pentru.
O ab{inere din partea domnului Constantin Piun, reprezentant al

SAFIR PRODUCTION

Se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi,

Aprobarea Raportului Administratorului General privind activitatea
anului 2015 qi a descircdrii de gestiune a acestuia.

Dna. Irina Chender, Administrator General, prezintd, raportul privind
activitatea Administratorului General in anul 2015.

Se prezintd in Adunarea Generald, raportul de activitate, pentru fiecare
activitate departamentald a U.P.F.A.R - A.R.G.O.A..

Se remarcd faptul cd, activitatea Administratorului General in anul 2015, a
fost in conformitate cu hotdrdrile Adundrii Generale, deciziile Consiliului
Director, cu privire la stategia qi obiectivele U,p.F.A.R - A.R.G,O.A. in anul
2015, pentru fiecare departament.

Se constatd cd nu existd intrebdri cu privire la Raportul Administratorului
General qi se propune descdraarea de gestiune.

Se supune la vot Proiectul de Hotir0re nr.6.
Se voteazd cu26 de voturi pentru"
O ab{inere din partea domnului Constantin piun

Se trece la punctul nr,7 de pe ordinea de zi.
Aprobarea Dirii de seami anuali pentru activitatea desf5;uratd in

anul a 2015, in formatul aprobat de O.R.D.A.
Dna Irina Chender, Administrator General, prezintd membrilor conlinutul

proiectuiui Ddrii de seamd anuald, punctual, in format tip aprobat de O.R.D.A.,
pentru activitatea anului 2015.

Dna Irina Chender Administrator General, intreabd dacd sunt gi alte
intrebdri din sal6 cu privire Ia Darea de seamd prezentatd,.

Se constatd cd nu existd intrebdri cu privire laDareade seamd anual6.
Se supune Ia vot Proiectul de Hotirire nr.712016.
Se voteazd cu26 de voturi pentru.
O ab{inere din partea domnului Constantin piun

Se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi.
Aprobarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul

informafii in anul 2015.
Dna. Irina Chender, Administrator General, prezrn

anente Speciale, privind accesul la informa{ii, pe



Conform prevederilor legale, membrii Comisiei Permanente Speciale au
intocmitun raport anual asupra activitalii sale in anul 2015.

Se aratd c6, dnl. Mihail Gheorghiu, membru al Comisiei Pennanente
Speciale, in anul 2015, arefuzat sd se prezinte in vederea intocmirii raportul,
invocAnd cdla data de 17.12.2015, a formulat cerere de retragere a cahtdtii de
membru U.P"F.A.R.- A.R.G.O,A..

Domnul Dumitru Alexe, membru al Comisiei Permanente Speciale, a fost
in imposibilitatea de a semna raportul comisiei permanente, fiind plecat in
striindtate.

Se aratd cd., raportul Comisiei Permanente Speciale este semnat de 3 din
cei 5 membri, aqa cum s-a prezentat.

Nu existd intrebdri cu privire la Raportul Comisiei permanente speciale
privind accesul la informa{ii in anul 2015.

Se supune la vot Proiectul de Hotirire nr.8/2016.
Se voteazd cu 26 de voturi pentru.
O ab{inere din partea domnului Constantin Piun

Se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi.
Alegerea unui membru in Comisia permanenti speciali privind

accesul la informa(ii pentru anul 2016.
Doamna Irina Chender, Administrator General, prezintd Adunarii

Generale, faptul cd domnul Mihail Gheorghiu - membru in comisia Comisia
Permanentd SpeciaId,, a formulat cerere de retragere, a calitdlii de membru
U.P.F,A.R - A.R.G.O.A. la data de 17.12.2015, aqa cum s-a ardtat anterior.

in acest context, s-au solicitat propuneri din parteamembrilor, in vederea
inlocuirii dnl-ului Mihail GheorghiL\ eamembru in Comisia pernanentd speciald
privind accesul la informalii pentru anuI2016.

La solicitarea de propuneri din partea membrilor, publicatd pe site, nu s-au
primit propuneri p6nd inprezent.

Doamna Irina Chender, intreabd dacd existd propuneri, cu privire la
membrul ae vrmeazd sd fie ales in aceastd funcfie.

Se constatb c[ nu existb propuneri din partea membrilor.
Domnul Dinu Tdnase, prezintd propunerea U.P.F.A.R - A.R.G.O.A.,

respectiv desemnarea membrului pentru Comisia permanentd specialS privind
accesul la informalii pentru anul2016, din rAndul membrilor UPFAR ARGOA,
in persoana domnului Ioan Ionescu.

Se supune la vot.
Se voteazd cu 25 de voturi pentru.
DouI ab{ineri - din partea domnului Constantin Pdun gi a doamnei Ada

Vertan.

Se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi.
Aprobarea comisionului administrativ pentru anul 2016
Dna. Carmen Ghencea, contabil Eef, prezintd p

isionul administrativ pentru anul 2016.
hotdrdre privind



Se propune menlinerea comisionului administrativ de pdnd la l5o/o din
sumele colectate pentru fiecare sursd in parte, care include gi comisionul de
colectare in
procentul stabilit prin hotdrdrile arbitrale, protocoalele sau sentinfele civile ce
re glement eazd" acest aspect.

Domnul Florin Paraschiv, aratd cd din situajia prezentald, ne situdm sub
15% din sumele colectate pentru fiecare sursa in parte.

Domnul Constantin Paun, aratdc6, comisionul de colectare se stabileqte de
Adunarea Generala, conform hotdrdrii membriilor.

Se constatd cd nu existd alte propuneri din parteamembrilor,
Se supune la vot Proiectul de Hotirffre nr. 10/2016.
Se voteazi in unanimitate de voturi pentru.

Se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi.
Aprobarea modificirilor Proiectului Statutului UPFAR- ARGOA.

Dna. Irina Chender, Administrator General, prezintd proiectul de hotdrAre
cu privire la modificarea Statutului UPFAR- ARGOA, ardtdnd cd acesta a fost
publicat pe site, pentru inEtiinlarea membrilor, in termen legal gi a fost avizat de
O.R.D.A. , Ia data de 04.03 .2016, urm6nd a fi depus la Judecdtorie, in vederea
inregistrdrii, in conformitate cu prevederile art" 127 ahn.(3) din Legea 811996,
dupd aprobarea A,G.A..

Se trece la dezbaterea prevederilor modificdrilor de statut.
Cu privire la regulile de repartilie, prevdzute in proiectul Statutului

modificat qi avizat ORDA, domnul Noni Mazilescu si doamna Luisa Crea[d,,
susfin ca, in calitate de reprezentanlii staliilor Tv, PRIMA BROADCASTING
GROUP gi ANTENA TV GROUP, se consid erd, dezavantaja[i, fald de ceilalli
membri ai U.P.F.A.R.- A.R.G.O.A..

Doamna Irina Chender, Administrator General, intreabd dacd existd
propuneri privind modificdrile Statului, sau a regulilor de repartilie a U,P,F.A.R
- A.R.G.O .A., ardtdnd cd modificbrile Statului, cuprinzdnd regulile de repartilie qi
toate celelalte prevederi ale noului statut, vor fi implementate, ulterior depunerii
la instanla judecStoreascd, in vederea inregistrbrii acestora, dup6 aprobarea
AGA.

Se constatd cd nu existd alte propuneri din parteamembrilor.
Se supune la vot Proiectul de Hotirffre nr. lll2}lfl.
Se voteazd cu23 de voturi pentru.
4 voturi impotriva

(din partea domnului Noni Mazilescu -1 Ei doamna Luisa Creala -3).

AvAnd in vedere cd Avizul O.R.D.A., cu privire la modificdrile Proiectului
ului IIPFAR- ARGOA. a fost comunicat UPFAR ARGOA. la data de

I membrilor3.2016, pentru eficientizarea activitdlii, !
o



UPFAR-ARGOA, urmeazd a se discuta, punctual, cu privire la atribuliile Ei
competenfele Adundrii Generale, prevdzute in Statul modificat, aEa cum s-a
menfionat, prin completarea Ordinii de zi.

f. itt acest context, se aratd cd prin pct.2.4, al art.2, din HotdrArea nr.
2117.11.2015, Adunarea GeneralS Extraordinard din 17.\1.2015, a hotdrdt
constituirea fondului social cultural in cuantum de 183.090,38 lei din sumele
colectate, repartizate, notificate Ei nerevendicate de titulari , eare s-au prescris in
perioada 2009-20II, urmdnd ea pind h data AGA, din martie 2016, la
propunerea Consiliului Director qi a membrilor U.P.F,A.R.-A,R.G.O.A., sd se

stabileascd modul de utilizare a acestuia.
Dna. Luisa Crea\d, propune ca, suma alocatd inilial fondului social

cultural, sd fie redistribuitdlrcalocatd Ia Fondul Comun, pentru atingerea
obiectivelor de rcprezentare, promovare qi protejare a intereselor membrilor sdi,
conform hotdrdrii AGA, fald de prevederile Statului UPFAR ARGOA, modificat,
avizar ORDA, aprobat anterior de AGA, a prevederilor art.25.1 - art.25.3, din
Statul UPFAR ARGOA, modificat, ce urmeazd a fi implementat, ulterior
depunerii la instanla judecdtoreascd, in vederea inregistrdrii .

Se dezbate propunerea efectuatd,, de redistribuire/realocare a sumei de la
fondul social cultural, la Fondul Comun Ei cu privire la modul de utilizare a
acesteia qi utilizarea ei pentru atingerea obiectivelor de reprezentare, promovare
Ei protejare a intereselor membrilor sdi, conform hotdrArii AGA, a prevederilor
art. 25.1 - art.25.3, din Statul UPFAR ARGOA, modificat, urm6nd aa
propunerea, sd fie implementatS, ulterior depunerii la instanla judecdtoreascd a
modicdrilor Statului, in vederea inregistrdrii.

Doamna Irina Chender, intreabd dacd mai existd qi alte propuneri din
parlea membrilor.

Se constatd cd nu mai existd alte propuneri din partea membrilor
Se supune la vot.
Se voteazi in unanimitate de voturi pentru.

2. Doamna Irina Chender, Administrator General, aratd c[ in Statul U.P.F.A.R -
A.R.G.O"A., modificat, avizat de O.R,D.A. qi aprobat de AGA, se mentioneazd"
ca atribut al Adundrii Generale, stabilirea numdrului de posturi tv., ce vor fi avute
in vedere la alocarea remuneraliei, pentru aplicarea regulilor de repartilie, pentru
staliile tv. nelmon itortzate.

Deasemenea, se aratd cd prin art.3 din HotdrArea nr.3/AGE din I7 .1L2015,
s-a hotdrdt ca, Consiliul Director al U,P.F.A.R - A.R.G.O.A., sd lucreze proiectul
de norme de aplicare a regulilor de repartifie, pentru staliile tv.nemonitorizale,
lindnd cont de utilizarea reald a acestora, urmdnd ca acestea sd fie supuse
hotdrArii AGA din martie 2016.

itt acest sens, se propune cd, efectuarea repartiliei, remunerafiilor
cofectate de cdtre UPFAR-ARGOA, sd se facd dupd cum urmeazd.', pentru;-1-'-

L!\ izdrile statiilor
posturile tv

i turile tv monitorizate individual, se vor avea in vede



nemoritortzate se vor utihza playlist-urile declarate de cdtre staliile tv,
declarafiile titularilor de drepturi confirmate de posturile de televiziune, care vor
fi depuse, in formatul stabilit de cdtre UPFAR-ARGOA, in originar, cu
semndturd gi qtampild, qi rapoartele distribuitorilor de cablu, cu indeplinirea
condiliilor din Statul modificat, avizat de O.R.D.A., aprobat de AGA, urm6nd ca
acestea sd fie implementate ulterior depunerii la instanfajudecdtoreascd a Statului
modificat, in vederea inregistrdrn, in conformitate cu prevederile art.I27 alin.(3)
din Legea 811996.

Se constatd cd nu mai existd alte propuneri din partea membrilor

Se supune la vot.
Se voteazi in unanimitate de voturi pentru

3. Cu privire la normele de aplicare a criterilor de repartijie, pentru repartrzarea
unui procent de 5o/o, titularilor ale cdror opere audiovizuale Ei/sau videograme
pot fi utilizate legal de pe internet qi/sau de pe suporturi de comerl (DVD, etc.),
pentru realizarea de copii pentru uz privat Ei/sau pentru comunicare public6,
prevbzute in Statul U.P.F.A.R - A.R,G.O.A. - art,24.2, pct.24.2.1, lit.b) qi
art.24.3,pct.24.3.t, lit.b) - modificat, avizat de O.R.D.A., Dnl.Paraschiv Florin,
prezintd propunerea privind punctajul ce urmeazd, a fi, acordat pentru sursa de
colectare de pe internet qi/sau de pe suporturi de comer! (DVD, etc.), pentru
aprobare.

Domnul Constantin Pdun, intreaba care este motivul pentru care Ia genul
de productie tv. este inclus genul "docudrama",intabelul prezentat.

Domnul Florin Paraschiv, explicd modalitatea de identificare a genurilor
pentru care se propune a se face repartilie, pentru repartizarca unui procent de
5o/o,titularilor ale cdror opere audiovizuale Ei/sau videograme pot fiutihzate legal
de pe internet gi/sau de pe suporturi de comerl (DVD, etc.) pentru reahzarea de
copii pentru uzprlat.

Se propune eliminarea genului de producfie tv. menlionat la "altele".
Domnul Nicu Mihali, propune mentinerea genului de productie tv

mentionat la "altele", pentru cei care nu se incadreaz\" la celelalte genuri
prevazute in tabelul prezentat, pentru a se respecta principiul nediscrimindrii.

Au loc dezbaterr cu privire la evenimentele transmise "live "qi cu privire la
evenimentele (re)transmise/inregistrate pe un suport utihzat pentru fi xare.

Se concluzioneazd, c6, inregistrdrile audiovizuale sau videogramele, sunt
considerate ca fiind orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de
imagini in miscare, orcare ar fi metoda qi suporlul utilizate, pentru fixare,
conform prevederilor legale.

In acest context se dezbate propunereaprezentatd sub formd de tabel qi se
propune ca pentru cei 5o/o, repartifia sd fie efectuatS la 6 luni de la data colectdrii,

ur-"Qt.ula gi de dl. Noni Mazilescu.
embrilor, urmdnd
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aa repartifia celor 5 o/o, trtularilor ale c6ror opere audiovizuale gi/sau videograme
pot fi utrlizate legal de pe internet qi/sau de pe suporturi de comert (DVD, etc.),
pentru reahzarea de copii pentru uzprivat Ei/sau pentru comunicare public6, sd fie
implementatd, pentru repartiliile efectuate din sursele de colectare: remunera{ia
compensatorie pentru copia privatd qi comunicare publica, eg& cum a fost
prezentatd, modificatd cu amendamente, ulterior inregistrdrii modificdrilor
Statului avizat de O.R.D.A., la instanla judecdtoreascb, la 6 luni de la data
colectdrii.

Se supune la vot.
Se voteazi in unanimitate de voturi pentru.

4. Doamna Irina Chender, Administrator General, araId, e6, pentru
respectarea prevederilor art.25 lit. a) din Statul modificat aI U.P.F.A.R
A.R.G.O,A., avizat de O.R.D.A., la data de 04.03.2016, Adunarea Generald,
urrneazd, sd stabileascd contribulia la Fondul Comun, prin hotdr6re expresS.

Domnul Constantin Pdun, reprezentant SAFIR PRODUCTION, propune
a se retine 5Yo, ca gi contribulie la Fondul Comun, a membrilor UPFAR ARGOA.

Doamna Luisa Crea\d, sustine ca la Fondul Comun, sd fie distribuite
sumele prescrise qi sd nu se relind nici un procent, pentru contribulia la Fondul
comun.

Se dezbat propunerile efectuate,
Doamna Administrator General - Irina Chender, intreabd membrii prezen\i

in cadrul Adundrii Generale dacd,, fa!6 de aceste propuneri, mai existd gi altele.
Nemaifiind alte propuneri, se trece la votul propunerilor efectuate.
Pentru propunerea, privind alocarea unui procent de 7,5 o/o Ia Fondul

comun, pentru atingerea obiectivelor de promovare, dezvoltare Ei protejare a
intereselor membrilor sdi, se inregistreazd,19 voturi pentru, o ablinere si 7 voturi
impotrivS.

Pentru propunerea, domnului Constantin Pdun, privind alocarea unui
procent de 5%o, contribulie la Fondul Comun, pentru sus{inerea obiectivelor de
promovare, dezvoltare qi protejare a intereselor membrilor UPFAR ARGOA, se
inregistreazd | (unul) vot - pentru, 19 voturi - ablinere gi 7 voturi impotrivd.

Pentru propunerea, doamnei Luisa Creald, privind nealocarea niciunui
procent, in vederea suslinerea obiectivelor de promovare, dezvoltare qi protejare
a intereselor membrilor UPFAR ARGOA qi constituirea Fondului Comun din
sumele prescrise, se inregistreazl,7 voturi - pentru qi 20 de voturi impotrivd.

Nemaifiind alte propuneri, se menlioneazd. c5, urmeazd a fi implementatd
propunerea privind alocarea unui procent de 7 ,5 %o, la Fondul comun, ce va fi
utihzat in scopuri comune, echitabile, nediscriminatorii ale UPFAR ARGOA,
menlionate de art.25.1, din statutul modificat.

In acest context se propune, ea procentul destinat Fondului Comun, in
in scopul comun al U.P.F.A.R - A.R.G.O.A.,

l-ri ij"]'+'



cdtre membri, urmand ca acesta sd se refind din remuneraliile colectate, inainte
de calcularea repartiliilor individuale, conform art, 26, lit. a) din statutul
modificat, avizat ORDA, aprobat AGA, ulterior inregistririi modificdrilor
Statului, in conformitate cu prevederile art.l27 alin.(3) din Legea 811996,
conform prezentei hotdr6ri a A. G.A..

Se supune la vot
Se voteazi cu 19 voturi pentru, o abfinere qi 7 voturi impotrivi.

5. Se aratd, c6, printre competenlele Adundrii Generale, prevdzute de Statul
modificat, avizat de ORDA, aprobat de AGA, ce urmeazd. a fi depus Ia
judecdtorie, in vederea inregistririi, se menJioneazd. - art.33lit. d) - confirmarea
Administratorului General. ales de Consiliul Director.

in acest sens, urmeazd" a se solicita membrilor, (re)confirmarea
Administratorului General, ales de Consiliul Director, in persoana doamnei Irina
Mihaela Chender.

Fa!6 de acest aspect, se remarcd faptul cd activitatea desfrqurata de
Administratorul General, dna. Irina Chender, a fost in conformitate cu hotdrArile
Adundrii Generale, deciziile Consiliului Director, cu privire la stategia Ei
obiectivele U.P.F.A.R - A.R.G,O.A. , pentru fiecare departament,

Domnul Dinu Tdnase, arat6, c6, de la alegerea doamnei Irina Mihaela
Chender, ca Administrator General, pdnd in prezent, aceasta, a adus o
contribulie personald imporiantil, Ia dezvoltarea UPFAR ARGOA, conform
obiectivelor propuse an de dfl, implicdndu-se direct, in fiecare activitate
desfdquratd de UPFAR ARGOA qi finalizdnd cu succes orice obiectiv propus a fi
atins, in interesul membrilor TIPFAR ARGOA.

in acest context, se dezbat realizdrile doamnei Irina Mihaela Chender, ca
Administrator General al UPFAR ARGOA, prin activitatea desfbquratd qi se
propune (re) confirmarea acesteia de cdtre Adunarea Generald.

Se supune la vot.
Se voteazi in unanimitate de voturi pentru.

Fald de toate propunerile efectuate, dezbdtute gi votate in AGA, doamna
Irina Chender, intreabd dacd mai existS qi alte propuneri, cu privire la
modificdrile Statului UPFAR ARGOA, avrzat ORDA, aprobat in AGA.

Se constatd cd nu mai sunt alte propuneri, urmAnd ca Statul modificat,
avtzat ORDA Ei aprobat in AGA, sd fie depuse la Judecdtorie, in vederea
inregistrdrii, pentru ca ulterior sd fie implementat in activitatea UPFAR ARGOA.

Se propune delegarea avocatului UPFAR ARGOA, pentru efectuarea
tuturor demersurilor procedurale ;i de reprezentare, in vederea depunerii la
Judecdtoria competentd, a Statului UPFAR ARGOA, modificat, aEa cum a fost
avizat ORDA qi aprobat in AGO, pentru inregistrarea acestuia.

supune la vot.
voteazd, in unanimitate de voturi pentru.
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Se trece la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi.
Diverse.
l2,l.Doamna Mihaela Beca, avocat al U.P.F.A.R - A.R.G.O.A., prezintd

situalia litigiilor existente pe rolul instanlelor judecdtoregti, in anul 2015 qi faptul
cd" mare parte din litigiile existente, arr fost solulionate cu succes, unele fiind in
curs de solulionare sau executare, pentru recuperarea sumelor cdEtigate. Situa{ia
pr ezentatd fiind publicd.

Departamentul juridic al U.P.F.A.R - A.R.G,O.A.,in anul 2015, a
desfrgurat de asemenea o serie de activitdli de solulionare amiabild a litigiilor
ivite, prin incheierea de protocoale sau tranzaclit.

S-a urmdrit transmiterea de notificdri, somatii, plAngeri
penale/contravenfionale, pentru intrarca in legalitate a utilizatorilor de
cablulambiental, prin intermediul departamentelor aferente, ce se regdsesc in
rapoartele prezenlate trimestrial qi anual.

I2.2. Dna.Irina Chender, Administrator General, prezintl, situalia
controlului anual O.R.D.A., pentru activitatea U.P.F.A.R - A.R,G.o,A.
desfrguratd in anul 2014, conform procesului verbal de control, existent integral
- pentru consultare de cdtre membrii - pe pagina de internet a U.P.F.A.R -
A,R.G.O.A..

in acest context, se prezintd procesul verbal de control al activitdlii
U,P.F.A.R - A.R.G.O.A. in anul 2014, obiecliunile formulate de u.p,F.A.R -
A.R.G.O.A. la procesul verbal de control qi faptul cd au fost respectate integral
termenele de intrare in legalitate acordate de O.R.D.A., prin Decizia 16912015,
aqa cum s-a comunicat membrilor prin intermediul site-ului U.P.F.A.R
A.R,G.O.A., in vederea dezbaterilor, in conformitate cu prevederile art.13B ind.3
din Legea 811996.

Astfel fiind, se aratd" cd au fost indreptate erorile materiale privind
respectarea prevederilor art.I35 aIin.(2) din Legea 811996 qi in termenul
menfionat de O,R.D.A., s-a depus Darea de seamd anuald aferentd anului 2014,
aprobatd in AGA 2014, in formatul stabilit de O.R.D.A. prin Decizianr.16812010
gi repertoriul gestionat de U.P.F.A.R - A.R.G.O.A., in formatul stabilit prin
Decizia O.R.D.A. nr.52l 20 | 5 .

in acest sens, pe site-ul U.P.F.A.R - A.R.G.O.A., au fost publicate,
procesele verbale aferente indreptdrii erorilor materiale Ei comunicate O.R.D.A..

Se aratd, cd pentru respectarea art,r pct.2 din Decizia O.R.D.A.
nr.\691r4.r2.2015, avdnd in vedere cd s-a oblinut avizul O.R.D.A., privind
propunerile de modificare a statului, s-a solicitat la O.R.D.A.,
prelungirealanularea/suspendarea termenului de intrare in legalitate acordat,
deoarece proiectul de modifiaare a statului avizal de O.R.D.A., urmeazd a fr
depus la Judecatorie, in vederea inscrierii modificdrilor statului in Registrul
asocialiilor qi fundaliilor, pentru respectarea integrall, a Deciziei O.R.D,A,
nr.1169114.12.2015 gi a prevederilor legale, in acest sens.

Doamna Irina Chender. Administrator General ARGOA. se

e control al

14

ul ver

f *r,*ueto
,f c.u,na o.

, membrilor cu privire la prezentarea P



activitalii U.P.F.A.R - A.R.G.O.A, desfdEuratd in anul 2014,;i a activitdlilor
desfrgurate pentru respectareaDeciziei O.R.D.A. nr.169114.12.2015, intreb6nd,
dacd sunt intrebdri sau propuneri, pentru dezbaterea lor.

Se constatl, cd,nu sunt intrebdri sau propuneri, fald de cele prezentate.
I2.3.Doamna Irina Chender, aratd cd pentru funclionarea Comisiei

Permanente, s-a creat un regulament al Comisiei Permanente Speciale privind
accesul la informa{ii, in anul2016.

Se prezintd Regulamentul Comisiei Permanente Speciale privind accesul
la informa\ii, aqa cum a fost publicat, pentru inqtiinJare.

Se constatd cd nu existd alte propuneri,
Se propune aprobarea Regulamentului de funclionare a Comisiei

Permanente Speciale, aqa cum a fost prezentat.
Se supune la vot.
Se voteazi cu unanimitate de voturi

Dna. Administrator General, Irina Chender, constatd cd sunt epurzate toate
punctele de pe ordinea de zi, aga cum a fost completatd, gi declard inchise
lucrdrile Adundrii Generale, Ia orc 17.00.

Prezentul Proces Verbal a fost adus la cunoqtinla membrilor care au
participat la Adunarea Generald Ordinard a U.P.F.A.R - A.R.G.O.A., din data de
25.03.2016, in vederea semndrii, conform tabelului nominal anexat, care face
parte inte grantd din pr ezentul proces -verbal.

Se atestdjuridic, sub nr.75l25.03.20l6,conform art.3 alin.1,lit. c) qi lit.d),
din Legea 5I1I995, actualizatd,,prezentul proces verbal Ei tabelul nominal anexat,
inregistrat cu nr. AGO/UPFAR ARGOA/ 116125.03.2016, conform art. 3 alin. 1,

lit. c) qi lit.d), din Legea 5111995, actualizatd, de cdtre dna. avocat Mihaela Beca.

intocmit,

Atestat juridic, sub nr.75125.03.2016, conform art.3 alin.l, lit. c) qi lit.d), din
Legea 5 I I I99 5, actualizatd,

Av.Mihaela

l6aggr 3ECA
Cr||rcl - '$c't



Uniunea Producdtorilor de Film Si Audiovizual din Romdnia
Asocialia Romhnd de Gestiune a Operel din Audiovizual

Str, Dem.l,Dobrescu nr. 4-6, Corp B, Etai 1, Cam. I 12, sect. l,
Bucuregti-ROMANIA Tel/Fax :*40 21 310,09,04
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mail : office@upfarargoa.ro; www.u
RO 12263159 ;IBAN RO528RD8410SV23237064100 BRD-ACA

ANEXA LA PROCESUL VERBAL AGO DIN 25,03.20L6

NR.

CRT.

DENUMIRE

SOCIETATE

NUME SI

PRENUME

REPREZENTANT

LEGAT

SEMNATURA

REPREZENTANT

LEGAT

NUME SI

PRENUME

MANDATAR
DELEGAT

NR. MANDAT

/ DELEGATIE

SEMNATURA
MANDAT/DELE
GAT

0 1 2 5 4 q 6

1 ABC PLUS MEDIA
SA

CALIN MIRCEA

POPA
PREDA LAURA AGA

30/77.03.2016

2 ACTION

TELEVISION

PRODUCTION SRL

COSMOIU ALINA

3 ALDACO FILM SRL DIACONU CORNEL

4 ANTENA 3 SA GADEA EMANUEL

MIHAI

5 ANTENA

GROUP

IANTENA 1.

ANTENA 2

ANTENA 4 l

TV

SA

T

+

ALEXANDRESCU

GEORGE SORIN

6 ARD-SAT SA MIHAI ROTARU DUMITRU

(DtNU)

TANASE

NR AGA

1o4124,03,20t
6

ASOCIATIA TINERI

PENTRU TERRA

/\ '\

EMANUELA

PENDIUC

PRESEDI NTE
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NR. MANDAT

/ DELEGATIE

SEMNATURA

MANDAT/DELE
GAT

ASTRA

ENTERTAIMENT

SRL

ADA VERTAN

AUDIO VIDEO

ENTERTAINMENT

SRL

MIHALI NICU

AXEL FILM-
ECHIPAMENTE

SRL

MARGHITAN

ALEXANDRU

CALIN,CORNELIU

CARTER FILMS SRL SABIE RAZVAN

CASARO FILM SRL ICLOZAN

ALEXANDRU

1,>\ 
e: :1,")

CASINI ART SRL MIHALI NICU J,fllan1?

CASTEL FILMS

IFrLM STUDTO

COPRODUCTION

SRL]

MONCEA

BOGDAN MIHAI

CENTRUL

NATIONAL AL

CINEMATOGRAFI

Er [cNC]

ANCA MITRAN
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NR.

CRT.

DENUMIRE

SOCIETATE

NUME SI

PRENUME

REPREZENTANT

TEGAL

SEMNATURA
REPREZENTANT

LEGAT

NUME SI

PRENUME

MANDATAR
DELEGAT

NR. MANDAT

/ DELEGATIE

SEMNATURA
MANDAT/DELE

GAT

t7 CLAS MEDIA SRL CALIN MIRCEA

POPA

ffi

CROITORU

ADRIANA

AGA31/17,03.
201.6 Kt/

18 D.M.G. FILMS SRL MITRAN COSTEL-

DORIN

\

.\\
i\\
ztl

il
19 DANIMATED

STUDIO SRL

HAGIESCU

DAN IELA-IULIA

20 DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL

5A

HALUK ZIYA
KURCER = ADMIN
EXEC

21 DOMINO FILM

SRL

COMEAGA

CRISTIAN

22 EDITURA

VIDEO=STUDIOUL

VIDEO ART

CIUREA I.

ECATERINA /
CIUREA I, VALERIU

E-MOTION FILM GHEORGHIU

MIHAIL
CONSTANTIN

z4 ETNO FOLCLOR

MEDIA SRL

GARDUS RARES

ALEXANDRU

z> FILM & GO

COMPANY SRL

MINDRULEANU
FLORIN

PANTELIMON

26 FUNDATIA

FILM ULUI

ROMANESC

IUGA IOAN
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DENUMIRE

SOCIETATE

NUME SI

PRENUME

REPREZENTANT

LEGAT

SEMNATURA
REPREZENTANT

LEGAL

FUNDATIA

ROMANA

FOLCLOR

LUCIC VALERIA

AKA. VALERIA

ARNAUTU

G.C.C. FILM

GLOBAL

POHUS DUMITRU

G.E.F. ART FILM

SRL

IONESCU MIHAI

IMAGINA SRL HAGIESCU

DANIELA-IULIA

BROASCA

CRISTIAN

TITINEANU

CONSTANTIN

INDUSTRIAL CHIM RADU ANDREI

LAZAROVICI

RAZVAN

DUMITRU PFA

LAZAROVICI

RAZVAN-

DUMITRU

LEFT PICTURES

ADVERTISING

PANDURU

MARIUS

BLAGA LUCIAN

NICOLAE
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MDV AUDIO
STUDIO SRL

ORASANU MIHAI

MEDI MAGNES

MEDIA PRO

ENTERTAINMENT

SA

ALEXANDRA

CARLIG

ONLINE VIDEO

PRODUCTION

SERBAN

GEORGESCU

ORION FILM SRL

PARADA FILM SRL CALIN NETZER

PARADOX FILM

PARAFILM SRL PAPIROSWSCHI

MARTIN /
PARASCHIV

FLORIN

PERISCOP

PICTURES = 42 KM

FILM SRL

URSU MARCELA
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SEMNATURA
MANDAT/DELE
GAT

PROFILM

PRODUCTION SRL

ALEKSANDER

CESNAVICIUS

REAL TOP MEDIA

TV SRL

GARDUS RARES

ALEXANDRU

RO DE FILM PROD

IMPEX SRL

ICLOZAN

ALEXANDRU

SAFIR

PRODUCTION SRL

PRIMA

BROADCASTING

GROUP

SOTI CABLE

NEPTUN SRL

DEPLTNE I
STRUTINSCKI KY

GABRIEL SORIN

DIRECTOR

ADJUNCT IRINA

RADU

STRADA FILM SRL MITULESCU

CATALIN

ROBERTO

STUDIO VIDEO

ART SRL
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DENUMIRE

SOCIETATE

NUME SI

PRENUME

REPREZENTANT

TEGAL

NUME SI

PRENUME

MANDATAR

DELEGAT

NR. MANDAT

/ DELEGATIE

STUDIOUL

CINEMATOGRAFI

C ANIMAFILM SA

HODOR

MANUELA

FLORICICA

PRESEDINTE CA

DUMITRU

(DtNU)

TANASE

NR. AGA

105124.03.201
6

TAG FILM
INTERNATIONAL

ALBU GABRIELA-

MIHAELA-
DOMNITA

TEMPLE FILM SRL IONESCU

CRISTINA LAURA /
BADEA DANIEL =
AMBII PUTERI

DEPLI N E

TOTAL TV SRL

TUGALL FILM SRL

ILIESIU ADRIANA

MIHAELA

VISION PM SRL

ZAZU FILM SRL

INTACT

PRODUCTION

GEORGE SORIN

ALEXANDRESCU Ac+ 1t+l
0s,d.t+0
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NR.

CRT.

DENUMIRE

SOCIETATE

NUME SI

PRENUME

REPREZENTANT

LEGAT

SEMNATURA
REPREZENTANT

LEGAT

NUME SI

PRENUME

MANDATAR

DELEGAT

NR. MANDAT

/ DETEGATIE

SEMNATURA

MANDAT/DELE
GAT

70 DUMITRU POHUS

7t ASOCIATIA CLA
,,LA 

STEAUA"

TOMA ENACHE

72 WESTERN

STUDIOS

TRANSYLVANIA

SABIN DOROHOI

73 CALYN FOOD

INDUSTRY

CALIN OCTAVIAN

74 RCS & RDS IOAN BENDEI

Intocmit,

i-l
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