Anexă

la Ordinul D rectorlliui General
nr:r..l-dl1!C~' ,.; '1 ~2()J7

RAPORT ANUAL DE TRANSPARENT~
•
al ______~--~----~--~----~------(tienumir('Q organizaţiei de gestiune colectivă)
•

pentru anul __________

•
Aprobatde ____-r___________
În şedinţa din ----:-1:----:--:-----'
conform Procesulu -verbal nr.
Numărul şi

data de nregistrare
al Raportului in Re istrul de evidenţă
al organizaţiei de g tiune colectivă
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Structura Raportului:

1.

Informaţii

generale privind organizaţia de gestiune collect'ivă

numtionează

organi="fia

Îşi de.~'făş(Jară

a sediului
activi/atea

număr defax

sediului, se

1

număr

dc,

men{ionează

preşedintelui,

ti

organizatie;

loale

telejim,

cea

a organizaţiei de
directorului şi/sau adminLI'tratorului general.

colectivă,

sau cec.

a organiza/iei

mentioneazii

colectivă .

•
inlen

Se mentionează Decizia Ministerului .lusti/iei privind inregi.,trarea
completărilor la stalul,

sau

eare

II.

Activitatea organelor de conducere şi control
2.1. Adunarea Generală
menţionează numărul şi

data şedinţelor Adunării Gene1·ale.

şi locul convocării
Documentul prin care s-a decis organizarea Adunăr;; Generale.
DO"umen/ele de convocare a Adunării
repetate a Adunării

menl;onează
convocare a
anunt pe site-ul
organiza/iei de gestiune coleclivă (cu indicarea dalei În care allun(ulafiJsl poslal şi a unu

document

l1()(ţfi.cări

cu confirmare de primire (cu
comunh:are
electronică ele,
de
care au participat per.lYma/

datei în care au.li;

Se menlioneoză lisla documentelor prezentate membrilor ÎII cadrul Ak<Iun'ării Generale,
inclusiv
de motive
de hOIărâri
I

Se vor menţiona registrele de evidenţă internă ale organiza~ei de gestiune colectivă, l!ll.wilil!m!U!l!l!!llll.~1
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Generale
Actele(h.otărârile)
AdunărijGenerale

So men(ionnJZti pmcesele-1'erl>ale şi hOIărâriie
hotărâre adoptată de către

1'-------+2-'--+---,-4 sens.

Atribuţia

Adunarea Generală) cu indicarea prevederilor sta/Ulare in acest
Se---ii1en(i~}~ează a~·ti~,itătile c()n;,:,.eteprin care a/oSI realizată
ac/iwwu,cu indicarea prevederilor sfalulare în acesl sens.
Se menţionează activi/ătile concrete prin care afiJsI realizată

I

Atribu!ia 2

1--:--c-----c-:,-_ _ _ _--1l-a"'c""I-e:iu,nea,cu
i·

~

adoptale de călre

Se men(;onează modalilalea de voi in cadrul Adunării Generale (dislinclpentrufiecare

Modalitatea de voI in
ciiili'LilAdunării Generale

~.

(număr ~i do""mire)

Adunarea Generală cu indieurea prevederilor sfalufare pe care acestea le au în vedere.

Atribuţia

indicarea prevederilor "laMar" in ace,l'l"en,l',

me/l(ionează activilă(ile CO/lcrele prin care afi},I'1 realizată
ac(iunea,c indicarea revederflor stafulare in acest sens.

Se

3

Modaliiatea.dţ1tidepli~ f-:A-,-tn--;'b;-u-!-;-ia---:4:-----+,o;~e::t'''m~e~n~(i,:!(}}:!I'"L;'a~z!Cu~u~c~·11:!·"!..ilt;;u"(il7-e.!::c~'o:!n':;cC!:re~'/.:!e~p!.!.rl~'n~c~a"-r~e~u~f,~iJ,:::'/!..re~':::'ulT.iza'-:tu::·---1
.a atriblJ\iH(jrconfonn . . ...
ac(iunea,cu indicarea revederi/or slutulare în ace.,'1 ,l'ens,
"0

;--'-',-

;:',::

prevcidCrilor.. s.tattitare

Se men/ionează aclivilă(ile conc~/e prin care afi}"t realizală

Atributia 5
Atribulia 6
Atribuţia

7 ."""

ac(iuneu,cu indicurea prevederilor sfufufare În acest sens.
Se menţionează activitc1[i1e concrete prin care alosl realizată
ac/iunea,cu indicarea revederilor stalulare în acest .\·(ms.
Se men/ionează activilălile concrele prin care afosl realiza/ă
ac(iw1ea,cu indicarea revederilor slalulare ÎI1 acest sens.

2.2. Consiliul

COliij:l~îier.jllConsiliului . . Se monli~;1ează numele m~mbril(;;::-d{)cu;;'~ntul/ele prin care aufosl;;u;,;~;-'i:;e;;;brji --"- ' -'- _" '- ',':_ Consiliului. iRclush' şedin,a Adunării Gem~rale respecth'e.l'recum şi durala mandatului
.,<
..•
ac es!.o rll .
. R~ldiltnentde funcţionare Se indică RogulamenluJ in/em defunc(ionare al C<msiliului, dala, /1umărul şi organul care l-a
· · " ' . i •.
aprohal. cu an(~a,.ea aceslUUI.
Se menlionează data la care au avu/loc şedin(ele Consiliului.

ş~ffik

Mod~al;tit'"a-Cte"-'a"'··,·.'c·-----'-~--;ife men(ion~';';ă m(}{j';'Jjia;~~ în care aufi}:"C;;}/1vocati memhri coi,sifiuluTp;':'tru a parlicipa
la şedin(ele ace.\'luia. cu indica rea prc..'vederi/or stahtfare i'n acest sens.

de:convocare pentru
.·ş(odinţele Consiliului·
ţ..•. • cte
.•·.·... le Consiliului./
i
....
>

Se menJionează p1"oce.\·ele-verbale şi deciziile aprobate de Consiliu.

.
t,>f0daHtateaoomunicării .• Se menţionează modalilalea in care au fost comunicate deciziile Consiliului.
d;eciziilor
. ••• .
.- -._-------Modalitatea de voI înSe men(ionează modalilGlea de voi în cadrul Consiliului (distinct pentru fiecare decizie
cadrul ConsiliUlui
adoplată de către Consiliu!), cu indicarea prevederilor statutare in acest sens.
--~

••

Atribuţia

I

Se men(ioneazu aclivităţile concrete prill care aiosi realizală
ac(iunea,cu indicarea prevederilor slaluiare în ace. ." sens.

Modalitatea de

Indeplinire aatribuţii!or
prevllzute in Statut
....

<i

.......

Atribuţia

2

Se mentionează aclivi/ă(ile concrete prin care afhsl realiza/ă
actiunea, cu indicurea prevederi/or slalutare il1 acest sen. .·.

Atribuţia

3...

Se men(i;;J1eazd--aci;vităliie"c(;n'c;e·iep~:in·(:are-a](isI

realiza/a

ac{iunea,cu il1dicarea prevederilor .vtatu/are in acest sens.

<. . <••••.•

2.3.Cenzorul/Comisia de cenzori

~~~lt;~;~:t~~1
~

Se

cenzori,
prin care
a/aufosl numit/Ii Cenzorul/membrii Comisie; de cenzori. inclusiv organul care a numit
Cenzorul/membrii Comisiei de cenzori, precum şi durata mandatului acestuia/acestora.

de cenzori,
2 Se oompietea7ă În cazul În care există un astfel de Regulament
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,
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"

,

:..-

.

Râportul
.
Se mentÎonea::ii du/a şi persoana/ele care a/au semnat raportul CenzoruluilCo isiei de Clmzori,
CenZOrtlluiiComisid de precum şi /lumiirul de Înregistrare illlernii al Rapm'/ului; raportul Cenzo ului/Comisiei de
cenzori,
cenzori lIaJi anexat raportului anual de t,."nsparen{ă.

i

.'

..

. '.

1

Se men(Îonează ac/ivi/Gi{ile concrete prin care fiis/ reuliza/ii
ac(iunea."u indicarea prevederi/or .\'Ialutare in acest sens.

Atributia 2

Se menfionează acNvifălile eoncrele prin care fi)st rellliza/ii
actiunea,cu indicarea prevederilor ",rafu/are în cesl sens.

Atribuţia

,'.,'.

.....

Modâfiiatea dQ
îndeplinire a,

atfib u~i1orp~văiute In

statut, •• •· '.

--,-- -_ .. --_._- ".
Se men{ione,ază activită(ile concrete prin care fiJst realizatii
ac{iunea,cu indicarea prevederilor s/alu/are in cest sens,

Atributia 3
}i'

•••

1····

2.4. Preşedintele, Directorul şi/sau Administratorul 'general
Numele perso8lle4
numire,mandat' ..
~

Se

C

>" .

.Actde Preşedintelui;'
Drrectoru1ui şi/sau)f
Adrillnistratoru1uj.!leneraI
MOdalitatea de.,"
îI1depliil.îreaatn']>u~i1or .

.·.·... i." .'

.....

menţionează

documentul/ele prin care afos! numit Preşedinlele. Director I ~i/.\'au

Admim:st~'atoru' general.

precum şi durata mandalufui acestuia.

Se mentjoneazd actele şi activ;tutile concrete prin care afiJsf realizată condu 'erea si
supruw}!herea activi/iilil orgal1izaliei de }!es/iune <'oleetlvii, cu Illdicarea pre ederi/or
slatutare în acest sens.
Se men{ionează actil'ită(ile concrete prin r.:are afosl asigurată realizare.a atr ulii/or, cu
indicarea prel'rderi!or slatulLlre în ace,\'1 se11S.

.
••••••••••••••••

2.5. Comisii ale organizaţiei de gestiune coiectivă 4
Denumirea
c6tllÎSlliî.
......
'.

Se menţionează denumirea Comit,'iei conform prevederilor statutare.

Cotrip6ri~ţa .

Se men(ionează documentul/ele prin care au.fhst numiri memhri Comisiei, r(!.~p ctiv organul care
i-a numit, precum şi durata mandatului acestora .
Se mel1{ionează data şi per,mune/e care au semnal raportul Comisiei, proc'Um Ş numărul de
înregistrare internă al raportului; raportul Comisiei vafi anexat Raportului an al de

""'F:'/,,

Li.

.'

.
"

. RaporttilCOmisiei

•.•.•. .

."

......

...•.

tran·\1 mren ţă.

Attibuţiişi m~llalitateii' Se men/ionează alribu(iile Comisiei şi activităţile concrete prin care au fost rea izale a/ribuliile

de 1n4eplin~:

'~1f'::

,D®Uiiient~le~emise".

J
4

Comisiei. cu indic:area prevederilor slaluJare şi leRale in acest sen.~·.
Se men{ionează documentele emise de comisiile organizaţiei de gestiune colect' ii,

Se completează in cazul in care există un astfel de regulament.
Se completează in cazul in care există in cadrul organizaţiei de gestiune colectivă şi alte Comisii.

,
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III.

Informaţii

financiar-contabile privind activitatea de colectare şi repartizare

3.1. Sume disponibile În contul oI1!:anizal iei de e:estinne colectivă
Categorie"r;
". "'.••....•••,\,..

••....•.. ·..~.lj

La Începutul anului (1 ianuarie)
Cuantumllei
Contul de evidentă

La .llIrsitul anului (31 decembrie)
Cuantumllei
-Contul de evidenţă

contabilă

contabilă

~"epllr~,ţeşi) •••

oej)llilite . ".

, . .....••••

Comision
de admlriistrare·.:
,,-,
.
,.
- ,

"

Alte sume'.

.. .

ce..·,.,·

....

.' .. ' .'

3.2. Sume repartizate de orl!:ani7Jltia de I!:estiune

colectivă

.Categorie

1·><;: . . . . ..

Cuantumllei

Contul de

evidenţă contabilă

Sume J;~~~,pe ~aza

rapoartdj)t;~t;iViIi\J.~J.H,'rele
vaIorificate,plirn@dela,.·
utilizatorii>
Sume reparţizate.~baza altor
criterÎl" ...., '.' '. ..' • :.'. .

'Se: Illcntioncuzu sumele cU descifrarea acestora.
SI.' indică criteriile utiliznte pentru repartizarea sumelor, altele decât rapoartele privind operele valorÎficate primite de la utilizatori.

1,
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3.3. - Sume colectate, repartizate
Sumă colectată În

Comision
de administrare

anul pentru care
se face raportarea
Total,
din care:
(pe surse
de
colectare),
inclusiv in
baza licenţei
extinse:
Contul
contabil in
care sunt
evidenţiate

sumele

Total:

....... Iei
i

I

,
Contul
contabil in
care sunt
evidentiate
sumele

.... Iei

Sumă nerepal1izată

din anii anteriori

Sumă neplătUă

I

din anii anteriori

.... Iei oin anul... Total,
..... lci din anul... din care:
(pe surse
de
colectare),
inclusi\' 1n
inclusiv in
baza licen!.
baza IiC""lei
extinse:
extinse:
ConhJl
Contul
contabil in
contabil În
care sunt
care sunt
Total,
din care:
(pe surse
de
colectare),

... Ieidin
anul...
... .lei din
anuL.

şi plătite

•
Suma

repartizată

Suma

în anul pentru care
se face raportarea
Total,
din care:
(pe su....
de
colectare),
inclusiv În
baza licenţei
extinse:
Contul
contabil in
care sunt

... Iei

-

plătită

membrilor
in anul pentru care
se face raportarea
Total,
: din care
(pc su ....
de
colectare),
inclusiv În
baza licenţei
extinse::
ConhJl
contabil in
care sunt

evidenţiate

evidenţiate

evidenţiate

evidenţiate

sumele

sumele

sumele

sumele

.... Iei

3.4. - Activitatea de colectare (utilizatori)
Număr

p~..,_te ~aP'l'!'t!'
"p~d

execută.;

slllt&

operele valorif'KlIte

P~rsoane

privat

privat

privat

drept privat

de drept

privat
.~ .•
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3.5. - Activitatea de
• . .• ::<: ..'

repartizare-şi plată

.... ".

" ..... .

.:'.

'. Membri
'.~--~~-----+------------+-------------------._--Nemembri

:':':.
"'",'..;:,: ; <.<.
l~#Jnlir ~e#tÎ1/arL.. '" '.' .'.

:Cl!rora le-,'a"-. ~t l"ePtirtlz.(esume
o:>:':,:
~ţ_:~h'

:'n . . . . :. •. . . •. •.'.,,'< . . :..

.. .,' ..

fN"măr 1ihll!t!:~~e ~~hI!:i:.~~titicali~tru sumele
neplătite/nere,yendl!l3te

.. ,.

,'.'

.

,

Organizatii similare
din străinătate
Cuantum
Se menţionează procedura de identificare şi
Ilotijicare a titularilor de drepturi. membri şi
nemel11bri, cărora nu le-au (ost plătite sume,
CuantuTIl
NumaI" titulari de drepturi, membri şi nemembri,
le-au fost repartizate asţfel de sume.

cărora

CuanlufIl
]\lumăr lituluri de

cărora

drepturi, membri şi nemembri,
le-au fost repartizate astfel de sume.

3.6. - Activitatea de
in care s-au

. . •.'.

din sla/ut

}1~:':;"';'

..,...,.,:., de repartizare, iar în situa/ia in care nu există o asemenea procedură aprobată se va
detalia procedura utilizată.
şi

se anexează alte documente care au stat la baza reparlizării reunmera/iilor.

Se descrie soitul de repartilie U1ilizat cu indicarea documentelor privind achizilionarea,

situatia in
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__________________ ..._. _I

I··re"'''oera.pill'.,:area"intraf.în ..w a r t i t i e · · · · ·
==_=====_=~_'------'---

LO.

3.7. - Patrimoniul, veniturile

şi

cheltuielile de administrare, organizare

ale
- donatii şi granturi: ...................................... _...... lei
- alte venituri (se vor preciza în mod obligatoriu): ...... _..................... .lei

................... Iei
- cheltuieli materiale: ........... _...... .lei
- salarii: .................. .Iei
- comisioane bancare: .................. Iei:
- arendă: .................__ ._ ...... .lei.
- alte cheltuieli
în mod
Se mell(ionează numărul de contracte
. fiecare sursă de colec/are.

IV.

.................. .lei
cu

raportare, pel1fl1l

TITULARI DE DREPTURI

4.1. MEMBRI
conditiile de admitere ca membl1l. inclusiv valoarea taxei de aderare şi a taxei anuale.
va anexa
transparentă
organului de conducere care a aprobat formulaml cOlI/ractului.

" cu precizarea

men(ionează
organizaTiei
inregi~/rure, verificare şi gestiunare a contractelor.
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cu
de titulari:
inclusiv a numărului de membri după
- la inceputul anului __ membri, dintre care: __ autori, _ _ interpreţi, ___ producători, ___ organizaţii
de di fuziune;
- la sflirşitul anului _ _ membri, dintre care: _ _ autori, _ _ interpreţi, ___ producători, _ _ organizaţii de
difuziune.
Se menţionează modalitatea de
a contractelor
in format scriptic, cât şi electronic, prin
menfionm"ea pre1.'ederilor din procedzwile interne şi a angajatilor responsabili de această opei'a(ilille. Totodată, se
menfÎoneazăjormatu{ de evidenr;ere electronică.

există, cazurile concrete
Încetare a calită/ii de membru al m-gallizaţiei
gestiune
retragere, deces, rezilierea contractului din iui{ia/iva membrului (date de identificare ale membrului,
care s-a

4.2. REPERTORIU
Se men(Îonează:

J_ numărul de obiecte ale drepturilor de autor şi conexe gestionate de către organizatia de gestiune colectivă:
- la începutul anului __________
- la sfârşitul anului - - ' ' - ' - - - ' - - 0 - - 2. numărul de obiecte ale drepturilor de autor şi conexe gestionate de către organizatia de gestiune colectivă:
- repertoriu intern~_______

cât
baza
care
utilizate pentru actualizarea repertoriu/u; şi repartizarea remuneraţii!or.

cărora

se
se

înregistrează şi/sau

este raportat sau care sunt

mentionează

intern

scnse

nu

există

prin care acestea
iar
În care
un asemenea document, se vor descrie procedurile intel7le de actlUllizare a
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menţionează

responsabilă

această

activi/ale

inteme şi a fişelor de post.

de
actualizarea
Repertoriul

~~

Proceduri
scrise

Se menlionează documentul prin care acestea aufo."ţ aprobate, iar in situa/ia in care
nu există un asemenea documel11. se vor descrie procedurile Înlenle de actualizare a

I~~~~~~~~~~
Persoana
Se men(ionează persoanele
această activitate
responsabila
de

interne şi afişelor de post.

actualizarea
contraele de reciprocitate incheiale CII organizaTiile similare din străinătate. denumirea
din străină/ate, tipul şi data illcheierii contractului. precum şi activitătile derulate fII baza col1fractelor
incheiate (schimb de informaţii privind repertoriul. repartizarea de remullemţii. mudalită(i de plată e/c.).

Se

o"ce.'' ' ' ;'.'

menţionează numărul de

organizaţiei

4.3. Alte activităţi desfăşurate7
Descrierea

1.
2.

Întocmit de
(numelprenume)
(nume/prenume)

7

(semnătura)

(semnătura)

Se menţionează alte activităţi desfăşurate de către organizaţia de gestiune colectivă, de exemplu organizarea de seminarii, campanii de informare etc.
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Declar/declarăm

pe propria răspundere că toate datele completate sunt veridice, conforme cu __________________

Directorul
(numele/prenume,

semnătura, ştampila)

Contabil
(numele/prenume.

semnătura)
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