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Astdzi, 17.11.2015, ora 14.00, a avut loc Adunarea Generald Extraordinard a
U.P.F.A.R.-A,R.G.O.A., reunitd la a doua convocare, la sala de proieclie a CNC, din Str.
Dem.l.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, Bucuregti.

Dna. Mihaela lrina Chender, Administrator General U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A, numegte
secretariatul Adunirii Generale Extraordinare, format din secretar Donescu Elena gi secretar
tehnic Ciocmatd Lixandra Valeria.

Dna. Administrator General lrina Mihaela Chender, aduce la cunogtinta membrilor
prezenli la Adunarea GeneralS Extraordinard de astdzi, cd s-a anun{at, la prima convocare din
16 noiembrie 1015, faptul cd dintotalul membrilorin numdrde B0 la data de 30 iunie 2015, in
urma verificdrilor efectuate pe site-ul O.N.R.C. qi pe baza informatiilor publicate/notificate, un
numdr de 6 societdli figureazd cu stare firma radiate/falimenUlichidate respectiv G.C.C., MDV
FILM, MODUS PRODUCTION, PRATECH PRODUCTION COMPANY, PRO FILM, X-TREME
MEDIA si 4 societS{i au depus cerere de renunlare la calitatea de membru U.P.F.A.R. -
A.R.G.O.A.. in acest contexi, la data Adundrii Generale Extraordinare sunt 70 membrii ai
U.P.F.A.R. - A.R.G,O.A.. din care 2 societS{i sunt suspendate (fdrd drept de voVactivitate
suspendatd), respectiv TAG FILM INTERNATTONAL 9i TUGALL FtLM.

Din numdrul total de 68 membri activi ai U.P.F.A.R. A.R.G.O.A, au parlicipat la
Adunarea Generald Extraordinard un numir de 26 membri, dintre care 1O reprezentanli legali
gi 16 prin mandat de reprezentare, conform tabelului centralizator.

Dna. lrina Mihaela Chender, Administrator General, informeazd cd se declari
statutard Adunarea Generald Extraordinar5 a U.P.F.A,R,-A.R.G.O.A., fiind intrunite condi{iile
necesare pentru inceperea desfdgurdrii lucrdrilor, conform ordinii de zi, prezentate:

Ordinea de zi:
1) Renun{area la destinalia sumei alocate initial pentru achizitionarea unui nou
sediu U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A si dezbaterea propunerilor membrilor U.P.F.A.R. -
A.R.G.O.A., in vederea redistribuirii gi redirectiondrii acesteia in scopul dezvoltdrii
intregului organism U.P.F.A.R. A,R.G.O.A, conform propunerilor membrilor
U.P.F.A.R. - A.R.c.O.A. 9i prevederilor Cap. lt din Statutul U.p.F.A.R. - A.R.c.O.A..

De referinld, vor fi sumele colectate, repartizate, notificate qi nerevendicate de
titulari, care s-au prescris in perioada 2009-2011, conform prevederilor art. '1291 din
Legea B/1996 modificatd gi actualizatd, raportat la prevederile Statutului actual al
U.P.F.A.R. - A.R,G.O.A., menlionate la cap,3 pct.3.1. Lit. D, g) din Statutul actual al
U.P.F.A.R. -A.R.G.O.A. (pct.3 din cadrul art.2 din Hot. nr.1130.06.20'15 aprobata in
AGE)"
2) Diverse informdri.

Doamna Administrator General - Mihaela lrina Chender prezinta ordinea de zi aga
cum aceasta a fost comunicatd gi aduce la cunogtiinta membrilor c5, in data de 30.10.20'15,
prin adresa nr. 1269, SRTV, prin reprezentantul acestuia, domnul Laurentiu Oprea, a solicitat
includerea unui nou punct pe ordinea de zi care sd vizeze abrogarea regulamentului de
repartilie gi clarificarea modului de aplicare a regulilor de reparlilie prevdzute de Capitolul lll
din Statutul U.P.F.A.R. - A.R.c.O.A.

Se supune la vot includerea pe ordinea dezia propunerii Dlui renfiu Oprea -
SRTV

Se voteazd cu unanimitate de voturi pentru.
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Totodata, D-na Luiza Creald, propune introducerea pe ordinea de zi, in vederea
aprobdrii, a "Procedurilor interne de lucru privind aplicarea metodologiei de colectare a
drepturilor titularilor de drepturi, reprezentali de UPFAR-ARGOA, rezultate din comunicarea
publici ambientald gi retransmitere prin cablu".

Se supune la vot includerea pe ordinea de zi a propunerii Dnei Luisa Creaf5
Se voteazd cu unanimitate de voturi pentru

in acest context, Doamna Administrator General - Mihaela lrina Chender supune la vot
aprobarea Ordinii de zi completatd cu propunerile domnului Laurentiu Oprea gi a doamnei
Luisa Creala.

Se supune la vot.
Se voteazd cu unanimitate de voturi pentru.

Se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi.
Renun{area la destinatia sumei alocate inifial pentru achizi[ionarea unui nou sediu

U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A, in cuantum de 1.447.875,13 lei, aprobatd in Adunarea Generald
Extraordinard din 30.06.2015 gi dezbaterea propunerilor membrilor U.P.F.A.R. - A.R.G.O.A.,
in vederea redistribuirii/redirecliondrii acesteia in scopul dezvoltiirii intregii activitatii UPFAR
ARGOA.

Doamna avocat Beca Mihaela reitereazd cd Adunarea Generald poate hotdri in
privinla destinatiei, redistribuirii/redirecliondrii sumelor, numai fald de prevederile Statutului si
a Legii B/1996, actualizatd Ei modificatd.

Doamna Administrator General - Mihaela lrina Chender arata c5, in urma studiului de
piala 9i a demersurilor efectuate pentru achizilia unui sediu, a rezultat cd cerin{ele pietei
depasesc cuantumul sumei alocate inilial, datorita tva-ului aplicat de cdtre firmele imobiliare la
prelul de vAnzare, la care se percepe gi comision de 3%. Totodata s-au contactat bancile gi
RAPPS-ul in vederea inscrierii la licitaliile organizate de cdtre acegtia, constatdndu-se cd
toate spatiile care se incadrau in suma alocatd inilial erau cu probleme sau depageau suma
alocatd.

in acest context, Domnul Paraschiv, propune anularea pct. 3 din cadrul art.2, din
Hotiirdrea nr. 1/30.06.2015, prin care s-a hotirAt achizilionarea de sediu gi
redistribuirea/redireclionarea sumei alocate, in cuantum de 1.447.875,13 lei, conform
propunerilor membrilor.

Se supune la vot
Se voteazS cu 25 voturi pentru 9i un vot abfinere (Dnl.Doru Mitran).

Domnul Dinu Tanase o invitd pe doamna Carmen Ghencea sd prezinte propunerea
Consiliului Director de redistribuire/redirec{ionare a sumei alocate initial achiziliondrii de sediu.

Doamna Carmen Ghencea, Contabil gef, prezinti propunerea Consiliului Director de
redistribuire/redirectionare a sumei in cuantum de 1.447.875,131ei, dupd cum urmeazd: i) un
procent de 54,11o/o din suma de 1.447.875,13 lei, respectiv, suma de783.464,60 lei, pentru
extinderea dezvoltdrii depaftamentului Ambiental, pentru incd o perioadd de 2 ani, astfel inc6t
dezvoltarea totald a departamentului ambiental sd se realizeze pe o perioadd de 5 ani; 2) un
procent de20,60oh din suma de 1.447.875,13 lei, respectiv, suma de 298.229,77 lei, pentru
dezvoltarea altordepartamente din cadrul UPFARARGOA; 3) un procentde 5.11% din suma
de 1.447.875,13lei, respectiv, suma de 73.973,26lei pentru organizare seminarii, traininguri,
simpozioane, propunAndu-se astfel a se suplimenta bugetul aprobat pentru acest capitol in
Adunarea Generald Extraordinard din 30.06.2015 in vederea organizdrii unor evenimente
suplimentare 4) un procent de 2% din suma de 1 .447 .875,13 lei, respectiv, suma de 2B.gS7 ,SO
lei pentru cheltuieli diverse neprevizute; 5) un procent de '18,18% din suma de 1.447.875,13
lei, respectiv, suma de 263.250lei pentru a fi reparlizatd membrilor UPFAR-ARGOA.

Doamna Administrator General - Mihaela lrina Chender, aratd cd, din partea
membrilor s-a primit o singura propunere, gi anume, in data de 30.10.2015, prin aoresa nr.
1269, din partea domnului Laurentiu Oprea, reprezentant SRTV, prin care propune ca, suma
de 1.000.000 lei sd fie redistribuitd membrilor, propo(ional cu incasdrile, din perioada 2014 -2015, iar restul sumei de 447.875 lei sa fie utilizata pentru dezvoltarea organizalionald, in
special pentru informatizarea activitdlii cu privire la gestionarea gi declararea repertoriului,
procesare play-list-uri, monitorizdri, repartilie transparenta.

Doamna Administrator General - Mihaela lrina Chender prezenli in
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Nemaifiind alte propuneri, se trece la dezbaterea acestora.
Domnul Dinu Tanase il invitd pe domnul Laurentiu Oprea s5-gi argumenteze

propunerea facutd.
Domnul Laurentiu Oprea, igi sus{ine propunerea ca, suma de 1.000.000 lei, sd fie

reparlizatd cdtre membrii UPFAR-ARGOA, iar restul sumei de 447.875lei, susline cd trebuie
sd fie utilizatd pentru dezvoltarea organiza{ionala gi, in special, pentru informatizarea activitdtii
cu privire la gestionarea gi declararea repertoriului, invocAnd cd nu se justifica investirea in
dezvoltarea departamentului Ambiental, deoarece acestuia i-a fost alocat deja un buget de
dezvoltare, in cadrulAdunarii Generale din 30.06.2015, care nu a fost cheltuit inc5. Totodata,
intreabd dacd exista un studiu de rentabilitate a sumelor ce urmeazd a fi redistribuite in
dezvoltarea depaftamentul de ambiental, ardtAnd cd au mai fost investite sume pentru
dezvoltarea departamentul ambiental.

Domnul Paraschiv tine sd clarifice ca scopul acestei adunari generale este sa
hotarasci cu privire la redistribuirea sumei, alocate initial pentru achizilionarea sediului, in
cuantum de 1.447.875,13 lei. in ceea ce privegte afirmalia domnului Laurentiu Oprea,
precizeazd ci, bugetul aprobat in Adunarea Generald Extraordinard din 30.06.2015, pentru
dezvoltarea departamentului ambiental, intocmit pentru o perioada de 3 ani, a fost
implementat incepAnd cu luna septembrie 2015, iar bugetul se utilizeazd gradual, pentru
intreaga perioada alocata.

Doamna Administrator General, lrina Chender, aratd cd propunerea de buget pentru
extinderea dezvoltdrii departamentului ambiental de la 3 la 5 ani s-a efectuat ca urmare a unel
analize a bazei de date cu operatorii economici care detin structuri de cazare si alimentatie
publicd, raportat la numdrul actual de licenle incheiate de cdtre UPFAR-AF{GOA gi s-a
concluzionat cd, pentru eficientizarea activitd{ii este necesard colectarea directd din teritoriu,
prin intermediul inspectorilor gi extinderea perioadei de implementare.

Domnul Pregedinte Dinu Tdnase, arata c5, in Adunarea Generald Extraordinard din
30.06.2015 s-a hotdrAt gi aprobat un buget pentru dezvoltarea departamentului ambiental
pentru o perioadd de 3 ani. Prin propunerea de astdzi, de alocare a sumei de 783.464,60 lei
pentru suplimentarea bugetului de dezvoltare a departamentului ambiental, pentru o perioadd
de dezvoltare de incd 2 ani, se are in vedere ca dezvoltarea totald a departamentului
ambiental sd se realizeze intr-o perioadd de 5 ani.

Urmare a dezbaterilor, Domnul Pregedinte Dinu Tdnase, propune combinarea
propunerii SRTV cu propunerea Consiliului Director al UPFAR ARGOA astfel, din suma de
1.447.875,13 lei sb se pastreze propunerea Consiliului Director de alocare a unui procent de
aproximativ 74,71ok pentru dezvoltare UPFAR-ARGOA qi diferenla de aproxim ativ 2E,2goh, sd
se repaftizeze membrilor UPFAR ARGOA, cu prioritate pentru producdtorii independenli de
televiziune gi de film.

In acest sens, domnul Dinu Tanase, ii solicitb doamnei Carmen Ghencea sd calculeze
sumele exacte care reprezintd procentele propuse, mai sus, menlionate. Acestea sunt
prezentate adundrii generale dupd cum urmeazd..

1) Procentul de74,71% din suma de 1.447.875,13lei este compus din:
a' un procent de 54,11% din suma de 1.447.875,13 lei, respectiv, suma oe

783.464,60 lei, pentru extinderea dezvoltdrii departamentului ambiental pentru
incd o perioadd de 2 ani, astfel incAt dezvoltarea totald a deoadamentului
ambiental sd se realizeze pe o perioadd de 5 ani;

b' un procent de 20,6Ook din suma de 1.447.875,19 lei, respectiv, suma oe
298.229,77 lei, pentru dezvoltarea altor departamente din cadrul UPFAR
ARGOA.

2) Un procent de 25,29oh din suma de 1 .447 .875,13 lei, respectiv, suma de 366,180,76 lei
pentru a li repaftizatd membrilor UpFAR-ARGOA.

Domnul Cdtalin Bdleanu, reprezentantul Dogan Media Interna(ional, considerd cd
suma ar trebui sd fie repartizatd pe baza monitorizdrilor ARMADATA, aratAnd cE societatea
reprezentatd de acesta plategte pentru serviciile ARMADATA, privind datele de audientd si
monitorizare.

Domnul Laurentiu Oprea nu este de acord cu acest punct de vedere deoarece statiile
locale nu cumpdrd publicitate, in acest context nu se iustificd erea in ARMADATA
datoritd costurilor ridicate. ln continuare propune ca, suma de 36 f ao,zo lei, sd fie impa(itd
in doud, in procent de 50% fiecare, dupd cum urmeazd:

r\\ 
I,,*^'.
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1) Suma de 183.090,38 lei, sd fie repartizatd membrilor UPFAR-ARGOA, pe bazd de
monitorizdri, incluzdndu-se gi playlist-ul sta{iilor tv nemonitorizate ale membrilor UPFAR-
ARGOA, astfel:

a) Reparti{ia se va efectua tn softul ARGOADATA gi perioadd de referin{d va fi
trimestrul 4 2015. Se vor utiliza monitorizdrile gi ratingul ARMADATA, pentru
staliile tv nemonitorizate se vor utiliza playlist-urile declarate de cdtre statiile tv,
care vor fi depuse la sediul UPFAR-ARGOA in original cu semndturd si stampild,
pdnd la sfargitul lunii ianuarie2016.

b) Pentru sta{iile tv nemonitorizale se va utiliza rating-ul cel mai mic, inainte de
"Others" din datele puse la dispozitie de cdtre ARMADATA.

2) Pentru suma de 183.090,38 lei propune constituirea fondului social cultural, urm6nd ca,
in urmdtoarea Adunare Generald din lund martie 2016, la propunerea Consiliului Director gi
membrilor UPFAR-ARGOA, sd se stabileasca modul de utilizare a acestuia.

Domnul Dinu Tdnase aratd cd este foafie bund propunerea domnului Laurenliu Oprea,
de constituire a fondului social - cultural gi recomandd a se avea in vedere ca sumele sd fie
utilizatein special pentru incurajarea producdtorilor independenli de televiziune gi de film.

Doamna Administrator General - Mihaela lrina Chender intreabd membrii prezen{i in
cadrul Adunarii Generale dacd mai existd gi alte propuneri. Se constatd cd nu mai sunt
propuneri din partea membrilor.

Se supune la vot redistribuirea sumei de 1.447,875,13lei, conform propunerilor, dupd
cum urmeazd:

1) suma de 783.464,60 lei (procent de 54,11% din suma de 1.447.8T5,13 lei), pentru
extinderea dezvoltdrii departamentului ambiental pentru incd o perioadd de 2 ani, astfei incAt
dezvoltarea totald a departamentului ambiental sd se realizeze pe o perioadd de 5 ani;2) suma de 298.229,77 lei (procent de20,60% din suma de 1.447.875,13 lei), pentru
dezvoltarea altor deparlamente din cadrul UPFAR ARGOA;

3) suma de 183.090,38 lei (procent de 12,65% din suma de 1.447.875,13lei), suma
de repartizat membrilor UPFAR-ARGOA, cu urmdtoarele criterii: 1) perioada de referintd va fi
trimestrul 4 2015; 2) Se vor utiliza monitorizdrile gi ratingul ARMADATA; 3) pentru statiite tv
nemonitorizate se vor utiliza playlist-urile declarate de cdtre sta{iile tv, care vor fi depuse la
sediul UPFAR-ARGOA in original cu semndturd gi stampild, pdna la sfargitul lunii ianuarie
2.!16j Q Pentru sta.tiile tv nemonitorizate se va utiliza rating-ul cel mai mic, inainte de "Others",
din datele puse la dispozitie de cdtre ARMADATA;

4) suma de 183.090,38 lei (procent de 12,65ok din suma de 1.447,87S,'13lei) pentru
constituirea fondului social cultural, urmAnd ca, in urmdtoarea Adunare Generald din lund
martie 2016, la propunerea Consiliului Director gi membrilor UPFAR-ARGOA, sd se
stabileascd modul de utilizare a acestuia.

Se supune la vot
Se voteazd cu unanimitate de voturi.

domnului
rat e pe ordi

Doamna Administrator General - Mihaela lrina Chender, prezintd adundrii generale
solicitarea reprezentantului SRTV, domnul Laurenliu Oprea, privind includerea unut nou punct
pe ordinea de zi care sd vizeze abrogarea regulamentului de reparli{ie gi clarificarea modului
de aplicare a regulilor de repartilie prevdzute de Capitolul lll Oin Statutul U.p.F,A.R. -A.R.G.O.A.

Doamna Luisa Creald considerd cd nu este oportund abrogarea ci revizuirea acestuia.
in acest sens trebuie gdsite solutii de includere in normele de aplicare a regulilor de reparlilie
a criteriilor pe baza carora se va face repartitia cdtre membrii care au utitizeri pe statiile tv
nemonitorizate.

Doamna Chender prezintd o analizd preliminara privind ponderea staliilor locale gi
regionale in compara{ie cu celelalte stalii care intra in procentul declarat de'ARMADATA
incadrat la categoria "others". in acest sens, s-a luat de referinld staliile tv aflate in grila de
programe a primelor 10 societdti de cablu, cu cele mai mari inca!6ri, declarate in luna
septembrie 2015. Din totalul de 562 de sta{ii aflate ?n qrila de proorame a societatilor
analizate, au fost excluse st
statiilor rdmase un procent de circa 22oh reprezintd statii locare ionale 9i 78% alte statii

i-\l\{\
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care emit pe teritoriul RomAniei, care contribuie la realizarea rating-ului incadrat de
ARMADATA la "others".

Domnul Laurentiu Oprea, propune a se avea in vedere repartizarea pentru fiecare
post, propor[ional cu audienta individuald a postului de televiziune, iar pentru posturile care nu
au audienta individualS misuratd, sd se aibe in vedere procentul atribuit pentru categoria
"altii" distribuit cdtre posturile de televiziune retransmise de fiecare utilizator, care nu sunt
auditate individual, cu un factor de pondere de 25oh pentru posturile teritoriale.

Domnul loan lonescu, reprezentat Vision PM, aratd cd nu se poate lua in calcul o
pondere de 25% pentru posturile teritoriale, av6nd in vedere cd in rating-ului incadrat de
ARMADATA la "others" sunt stalii locale gi regionale gi alte sta{ii care emit pe teritoriul
Romdniei gi propune o egalitate intre toate posturile nemonitorizate.

Domnul Laurenliu Oprea revine asupra punctului sdu de vedere renun!6nd la factorul
de pondere de 25% Ei propune sa se ia in calcul, pentru repartitiile efectuate de cdtre UPFAR-
ARGOA, urmdtoarele criterii: pentru stabilirea cuantumului sumei ce va fi reparlizald pentru
sta{iile tv nemonitorizate din suma de repartizat, se va aplica procentul atribuit la "Others" din
perioada de referinld pentru care se face repartitia si rating-ul cel mai mic, inainte de "Others",
din datele puse la dispozitie de cdtre ARMADATA.

Domnul Dinu Tinase reitereazd necesitatea clarificdrii prin punerea in aplicare a
principiilor de repartitie, conform criteriilor CAP lll pct. 3.2 lit. b) din Statutul UPFAR ARGOA.

IntrucAt in cadrul prezentei Adundri Generale s-a propus un criteriu care stabilegte o
egalitate intre toate posturile nemonitorizate, doamna Luisa Creald propune ca, p6nd la data
desfdguririi Adundrii Generale din martie 2016, Consiliul Director sE lucreze la un proiect de
norme de aplicare a regulilor de repartilie, care sd aibd in vedere criterii care sd lini cont de
utilizarea realS in legaturb cu situa{ia staliilor tv nemonitorizate, urmdnd ca acesta si fie
supus hotdrArii adundriigenerale din martie 2016.

Doamna Luisa Crea!5 propune, ca pAnd la data desfSgurdrii adunirii generale din
martie 2016, Consiliul Director sd lucreze la un proiect de norme de aplicare a regulilor de
repartilie, care sd aibd in vedere propunerile fdcute in cadrul prezeniei adundri generale
privind stabilirea criterilor de reparli{ie pentru statiile tv nemonitorizate, tinAnd cont de
utilizarea reald a acestora, urmand ca acesta sd fie supus hotdrdrii adundrii generale din
martie 2016.

Se supune 19 vot propunerea domnului Laurentiu Oprea ca, pentru reparti{iile
efectuate de cdtre UPFAR-ARGOA, incep6nd cu data de 1 ianuarie 2016'(pentru utilizdrile
aferente trimestrului lV 2015) sd se utilizeze criteriile din statut dupd cum urmeazd: pentru
posturile monitorizate de ARMADATA individual, se va avea in vedere ratingul declarat de
cdtre aceasta, iar pentru posturile nemonitorizate, se va aplica rating-ul cel mai mic, inainte de
"Others", din datele puse la dispozi(ie de cdtre ARMADATA, numal pentru posturile care au
depus playlist-urile in formatul stabilit de catre UPFAR-ARGOA, pdnE la sfargitul primei luni
ulterioare trimestrului in care s-au utilizat repertoriile.

Se supune la vot propunerea domnului Laurenfiu Oprea.
Se voteazd cu unanimitate de voturi
Doamna Luisa Creald propune, ca pdnd la data desfdgurdrii adundrii generale din

martie 2016, Consiliul Director sd lucreze la un proiect de norme de aplicare i regulilor de
repartilie, care sa aibd in vedere propunerile fdcute in cadrul prezentei adundri generale
privind stabilirea criterilor de repartilie pentru statiile tv nemonitorizate, !in6nd cont de
utilizarea reald a acestora, urmAnd ca acesta sd fie supus hotd16rli adundrii generale din
martie 2016.

Se supune la vot propunerea doamnei Luisa Creald.
Se voteazd cu unanimitate de voturi

de zi.
Dna Administrator General - Mihaela lrina Chender prezintd procedurile interne de

lucru privind aplicarea metodologiei de colectare a drepturilor titularilor de drepturi.
reprezentali de UPFAR-ARGoA, rezultate din comunicarea publicd ambientald si
retransmitere prin cablu, puse la dispozitia membrilor prezenti in cadrul adunarii generale,
precizAnd ci acestea reprezintd norme interne de lucru privind etapele de desfdsurare a
activitdtii in cadrul deparlamentelor.

Se supune la vot.
Se voteazd cu 25 de voturi pentru 9i un vot abfinere (Dnl. renliu Oprea).

ordinea
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Dna. Administrator General, lrina Chender, constatd cd ordinea de zi, a fost
epuizatd gi declard inchise lucrdrile Adundrii Generale Extraordinare.

Prezentul Droces verbal a fost Tntocmit cie cdire secreiariaiut numrc. ?szl GUrrr :=-=-

stabilit, vizat pentru intocmire de av. Mihaela Beca Tn
data de 17 noiembrie 2015, conform observaliilor

Prezentul proces - verbal a fost adus'H cuno$ au participat la
Adunarea Generald Extraordinard a U.p.F.A.R. - A.
17.11.2015, in vederea semndrii:
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