
Regulament de avizare 
a solicitărilor de utilizare a patrimoniului arhivistic  

al Societăţii Române de Radiodifuziune de către terţi 
 
 
Art. 1. Prezentul Regulament se constituie în baza Legii Arhivelor nr. 16/2 aprilie 1996, 

a Legii nr. 8/1996 cu completările şi modificările ulterioare, privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe şi a Legii nr.41/1994. 

 
Art. 2. Orice solicitare de utilizare prin cesiune, licenţiere, asociere, coeditare, 

coproducţie a unor înregistrări din patrimoniul de creaţie radiofonică produs şi 
conservat de Societatea Română de Radiodifuziune, va fi îndreptată către 
Serviciul Patrimoniu Cultural şi Arhive. 

 
Art. 3. Cererea se înregistrează la secretariatul Serviciului Patrimoniu Cultural şi Arhive. 
 
Art. 4. Serviciul Patrimoniu Cultural şi Arhive, prin Oficiul Licenţieri, asigură în termen de 

maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării, documentaţia solicitării, 
conform formularului tip de expertiză pentru Viza de Patrimoniu. 

 
Art. 5. Serviciul Patrimoniu Cultural şi Arhive înaintează Comitetului Director solicitarea 

însoţită de formularul de expertiză, pentru eliberarea Vizei de Patrimoniu. 
 
Art. 6. Decizia Comitetului Director va fi comunicată solicitantului de către Serviciul 

Patrimoniu Cultural şi Arhive în termen de 3 zile. 
 
Art. 7. În situaţii excepţionale, prin condiţionarea unui proiect important de un timp 

limitat de reacţie, anterior următoarei şedinţe a Comitetului Director, Viza de 
Patrimoniu poate fi acordată de Preşedintele Director General, în urma expertizei 
realizate de Serviciul Patrimoniu, în regim de urgenţă. 

 
Art. 8. În contractele dintre Societatea Română de Radiodifuziune şi terţi, având ca 

obiect cesiunea dreptului de utilizare a înregistrărilor produse şi conservate de 
Societatea Română de Radiodifuziune, instituţia va fi reprezentată de 
Preşedintele Director General. 

 
Art. 9. Încasările rezultate în urma activităţilor de exploatare a patrimoniului, conform 

prezentului regulament, se cumulează în subcontul Serviciului Patrimoniu 
Cultural şi Arhive. 

 
Art. 10. Sumele obţinute conform articolului 9, se reinvestesc în proiecte de valorificare 

a patrimoniului, sub brandul propriu al Societăţii Române de Radiodifuziune, 
supuse avizării Comitetului Director. 

 


