
 
CERERE DE AUTORIZARE 

PRIVIND AUTORIZAREA PENTRU RETRANSMITEREA PRIN CABLU 
 
 
 

Subscrisa          
Sediu: Loc.       Str.      Nr.  
 Bl.   Sc.    Et.   Ap.      Jud/Sect.      
CUI :       
Nr. Reg. Com. J     /       /    
Tel:     Fax:     E-mail:       
Reprezentant legal        în calitate de*   
     
Persoană de contact*:        
Tel:     Fax:     E-mail:       
 
prin prezenta, solicităm DACIN SARA, în conformitate cu Metodologia privind 
stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor şi conexe 
dreptului de autor pentru retransmiterea prin cablu, stabilită prin Decizia civilă nr. 263 
A din 16 noiembrie 2010 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze 
privind proprietatea intelectuală, publicată prin Decizia directorului general ORDA nr. 
327/2010 in M.Of. Partea I nr. 861/22.12.2010, încheierea unei autorizaţii - licenţă 
neexclusivă pentru utilizarea prin retransmiterea prin cablu a operelor cinematografice 
sau a altor opere audiovizuale, în urmatoarele modalitati:  

 
1. Fibră optică  
2. Cablu  
3. Serviciul IPTV  
4. Serviciul DTH    L.S. – Utilizatorul confirmă  
5. Altele  
 
Data inceperii activitatii de retransmitere _____________  
  
 
Anexăm prezentei cereri următoarele **        
            
             

 

Data:       Semnătura  
 
 

 

 

 

 
* în cazul în care reprezentarea se face în baza unei împuterniciri, va fi ataşată prezentei;  
** se va anexa, fotocopia certificatului de inmatriculare, CUI, precum si orice alte inscrisuri cuprinzand 
informatii privitoare la autorizatiile eliberate de alte institutii abilitate, privind retransmiterea simultana, 
nealterata si integrala prin fir, cablu, fibra optica sau prin orice alt procedeu similar ori printr-un sistem de 
radiodifuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de catre public a unei transmisii initiale, cu sau 
fara fir, prin satelit, inclusiv prin sistem digital, de servicii de programe de radiodifuziune si/sau 
televiziune. 



RAPORT LUNAR 
RETRANSMITERE PRIN CABLU 

 
Autorizaţie licenţă neexclusivă încheiată cu DACIN SARA:                  nr. ________/__________________ 
Operator prin cablu: S.C. __________________________________________________________________________________ 
Sediu social: Localitatea____________________________________________ , str. __________________________________ 
                      nr. ____ bl. ______ et. ____ ap. ____  Sector/Judet  ________________________________________________              
Cod Unic de Înregistrare ________________________________________ 
Nr. înreg. în Reg. Com. J_____/__________/_________________________ 
Reprezentant: (nume şi prenume)________________________________________________________________________ 
Calitatea reprezentantului1_______________________________________________________________________________ 
Date de contact: Tel.____________________  Fax.____________________ E-mail__________________________________ 
 
Perioada de raportare: Lună _____________________ An ________________ 
 

Baza de calcul2 (Ron) 
(1) 

   Număr de abonaţi 
(2) 

Valoare unitară abonament/e  
fără TVA (Ron) (3) 

   

  

  
  

Programe retransmise prin cablu 
Nr. 
crt 

Program Ţara de 
origine 

Nr. 
crt 

Program Ţara de 
origine 

Nr. 
crt 

Program Ţara de 
origine 

1   21   41   
2   22   42   
3   23   43   
4   24   44   
5   25   45   
6   26   46   
7   27   47   
8   28   48   
9   29   49   

10   30   50   
11   31   51   
12   32   52   
13   33   53   
14   34   54   
15   35   55   
16   36   56   
17   37   57   
18   38   58   
19   39   59   
20   40   60   

          Subsemnatul,___________________________________ având funcţia de  _______________________1, în calitate de 
reprezentant legal al S.C. __________________________________, cunoscînd dispoziţiile art. 292 cod penal 
privitoare la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că datele cuprinse în prezentul raport sunt 
corecte şi complete pentru perioada de raportare. 

DATA _________                                                                   SEMNATURĂ/ŞTAMPILĂ 

                                                 
1 Administrator/Director 
2 TVA-ul nu face parte din baza de calcul 


