MANDAT DE GESTIUNE - ANEXA 1
(SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE)

Repertoriu de opere scrise
pentru care, subsemnatul(a), acord societății OPERA SCRISĂ.RO mandatul de a-mi gestiona drepturile patrimoniale de autor:
Nume: ..............................................

Prenume: .............................................. Data ...../...../............ Semnătura ..........................

Nr.
crt

Titlul operei

Codul de
identificare

Felul operei

Autor/Coaut
ori

Titular de
drepturi

Precizări
titular de
drepturi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Drepturi
gestionate

Cotă
drepturi
deținute
%

(8)

(9)

Data declarării
operei la OGC

Anul de la
care se
calculează
termenul de
protecție

Observații

(10)

(11)

(12)

1

2

3

4

5

6

(2) Se vor indica titlul operei, precum şi volumul acesteia (dacă se cunoaşte).
(3) Se va menţiona codul internaţional de identificare, dacă opera are asociat un astfel de cod, sau codul intern de identificare. Menţiunea este facultativă.
(4) Se va menţiona felul operei scrise (individuală, comună sau colectivă).
(5) Se vor menţiona numele şi prenumele autorului/coautorilor, precum şi pseudonimul/pseudonimele, conform declaraţiei autorului.
(6) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea titularului de drepturi şi calitatea acestuia (autor, cesionar, moştenitor).
(7) Se vor menţiona cesiunea şi durata acesteia, iar, în cazul moştenitorului, anul decesului autorului şi cota-parte a titularului/titularilor (în %).
(8) Se va/vor menţiona cifra/cifrele corespunzătoare drepturilor patrimoniale gestionate pe bază de mandat, după cum urmează: 1. reproducere; 2. distribuire; 3. import; 4. închiriere; 5. împrumut; 6. comunicare
publică; 7. radiodifuzare; 8. retransmitere prin cablu; 9. realizarea operelor derivate; 10. mandat special.
(9) Se vor menţiona procentele deţinute din total operă, conform declaraţiei autorului la data transmiterii repertoriului către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Modificările ulterioare ale procentelor se
comunică la cererea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în funcţie de situaţia specifică. Menţiunea este facultativă.
(10) Se va menţiona data declarării operei la organismele de gestiune colectivă în formatul zz.ll.aaaa (spre exemplu 02.06.1998 sau 28.12.2012).
(11) Se va menţiona anul de început al termenului de protecţie, avându-se în vedere prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
(12) Se vor menţiona teritoriul pentru care s-a acordat mandat, precum şi orice alte observaţii necesare
*Formular de raportare al repertoriului de opere scrise conform Decizie ORDA nr. 52/2014
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MANDAT DE GESTIUNE - ANEXA 1 (continuare)
(SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE)

Lista opereler scrise / reprezentate în România
pentru care, subsemnatul(a), acord societății OPERA SCRISĂ.RO mandatul de a-mi gestiona drepturile patrimoniale de autor:
Nume: ..............................................

Prenume: .............................................. Data ...../...../............ Semnătura ..........................

Nr.
crt

Titlul operei

Codul de
identificare

Felul operei

Autor/Coaut
ori

Titular de
drepturi

Precizări
titular de
drepturi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Drepturi
gestionate

Cotă
drepturi
deținute
%

(8)

(9)

Data declarării
operei la OGC

Anul de la
care se
calculează
termenul de
protecție

Observații

(10)

(11)

(12)

7

8

9

10

11

12

(2) Se vor indica titlul operei, precum şi volumul acesteia (dacă se cunoaşte).
(3) Se va menţiona codul internaţional de identificare, dacă opera are asociat un astfel de cod, sau codul intern de identificare. Menţiunea este facultativă.
(4) Se va menţiona felul operei scrise (individuală, comună sau colectivă).
(5) Se vor menţiona numele şi prenumele autorului/coautorilor, precum şi pseudonimul/pseudonimele, conform declaraţiei autorului.
(6) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea titularului de drepturi şi calitatea acestuia (autor, cesionar, moştenitor).
(7) Se vor menţiona cesiunea şi durata acesteia, iar, în cazul moştenitorului, anul decesului autorului şi cota-parte a titularului/titularilor (în %).
(8) Se va/vor menţiona cifra/cifrele corespunzătoare drepturilor patrimoniale gestionate pe bază de mandat, după cum urmează: 1. reproducere; 2. distribuire; 3. import; 4. închiriere; 5. împrumut; 6. comunicare
publică; 7. radiodifuzare; 8. retransmitere prin cablu; 9. realizarea operelor derivate; 10. mandat special.
(9) Se vor menţiona procentele deţinute din total operă, conform declaraţiei autorului la data transmiterii repertoriului către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Modificările ulterioare ale procentelor se
comunică la cererea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în funcţie de situaţia specifică. Menţiunea este facultativă.
(10) Se va menţiona data declarării operei la organismele de gestiune colectivă în formatul zz.ll.aaaa (spre exemplu 02.06.1998 sau 28.12.2012).
(11) Se va menţiona anul de început al termenului de protecţie, avându-se în vedere prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
(12) Se vor menţiona teritoriul pentru care s-a acordat mandat, precum şi orice alte observaţii necesare
*Formular de raportare al repertoriului de opere scrise conform Decizie ORDA nr. 52/2014
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