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GUVERNUL  ROMÂNIEI 
 OFICIUL  ROMÂN 
 PENTRU  DREPTURILE  DE  AUTOR 

ORGANISMUL DE GESTIUNE COLECTIVĂ1
COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor  

 
ADRESA Bucureşti, Str. Paleologu nr.5A, Et.3, Ap.3, Sector 2 

DATE DE CONTACT Tel. 021.314.2251, 021.314.22.11, 317.29.21, 021.317.29.19, 021.315.36.51 
Fax.021.314.2251, 021.314.22.11 şi 021.315.36.51 

ADRESĂ DE 
E-MAIL 

copyro@b.astral.ro
office@copyro.org 

SITE www.copyro.org 
COD FISCAL RO2787628 

CONT BANCAR RO44RNCB0072000683110001 deschis la BCR Filiala Sector 1 

CAPITOLUL NR. 1 
INFORMAŢII PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ

Şedinţe ale Adunării 
Generale 

În anul 2011 a avut loc: 
- o şedinţă a Adunării Generale în data de 24.03.2011; 
- o şedinţă a Adunării Generale Extraordinare în data de 15.07.2011. 

Convocare Adunare 
Generală

22 martie 2012 orele 12 la sala Millenium din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. 
Complex Hotelier MODERN S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 
(fostul Hotel MODERN) 
Decizia Consiliului Director nr.5/17.02.2012 

Reconvocare Adunare 
Generală

23 martie 2012 orele 12 la sala Millenium din cadrul Centrului de Conferinţe al S.C. 
Complex Hotelier MODERN S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr.34-36, Sector 2 
(fostul Hotel MODERN) 
Decizia Consiliului Director nr.5/17.02.2012 

Modalitatea de convocare Adunarea Generală a fost convocată astfel: 
1. postare anunţ pe site-ul organismului de gestiune colectivă (email 21.02.2012) 
2. adresă cu confirmare de primire (cu indicarea datei în care au fost transmise adresele),

publicarea anunţului în ziare de largă răspândire: Jurnalul Naţional, Evenimentul Zilei şi
România Liberă în data de 20.02.2012 conform Facturii – Chitanţă nr.2016651/20.02.2012   

Număr membri 
participanţi

74 membri prezenţi
106 mandate de reprezentare 

Şedinţele Adunării 
Generale 

S-a  prezentat în cadrul Adunării Generale următoarele documente conţinute de mapa de  
şedinţă nr. 5/17.02.2012: 
Ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale din 22.03.2012 cu reconvocare la 23.03.2012 

• Darea de seamă anuală în formatul aprobat prin Decizia Directorului General  
al ORDA nr.168/09.03.2010; 

1 Se menţionează denumirea completă a organismului de gestiune colectivă.
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• Raportul cenzorilor pe anul 2011 privind activitatea COPYRO– Societate de 
Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor aferentă tuturor categoriilor de  
drepturi de autor gestionate; 

• Raportul de activitate al Administratorului General; 
• Raportul de activitate al Consiliului Director şi aprobarea deciziilor Consiliului  

Director privind activitatea COPYRO pentru anul 2011 şi până la zi; 
• Raportul de activitate al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul la  

Informaţii; 
• Raportul de activitate al Comisiei de Lectură;
• Raportul de activitate al Comisiei de Reparti�ii; 
• Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 şi cel estimativ pe anul 2012; 
• Bilanţul contabil pe anul 2011; 
• Aprobarea obiectivelor activităţii COPYRO – Societate de Gestiune  

Colectivă a Drepturilor de Autor pentru anul 2012 inclusiv regulamente de 
repartiţii, tarife şi metodologii; 

• Prezentarea textului şi expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a
fi supuse aprobărilor Adunării Generale;  

I. Validarea unor membri noi ai Consiliului Director; 
II. Aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul COPYRO; 
III. Acordul autorilor cu privire la acţiuni în instanţă pentru recuperarea  

remuneraţiilor datorate titularilor de drepturi de autor conform  
Legii nr.8/1996 cu modificările şi completările ulterioare şi a metodologiilor în 
vigoare, tranzacţionarea acestora ori de câte ori este posibil şi iniţierea  
procedurilor de recuperare prin executare silită şi insolvenţă;

IV. Discuţii. 
Actele (hotărârile) 
Adunării Generale 

În cadrul Adunării Generale s-au aprobat următoarele hotărâri:  
Hotărârea nr. 1 înregistrată sub nr.10/23.03.2012 privind aprobarea tuturor documentelor  
conţinute de mapa de şedinţă;
Hotărârea nr.2 înregistrată sub nr.11/23.03.2012 privind aprobarea comisionul pentru  
acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi comisionul datorat organismului de gestiune  
colectivă colector unic conform prevederilor Legii nr.8/1996 cu modificările şi
completările ulterioare;  
Hotărârea nr.3 înregistrată sub nr.12/23.03.2012 privind aprobarea procentelor pentru  
drepturile din utilizarea operelor scrise de către editori, teatre, comunicare publică prin  
bibliotecile virtuale, librării virtuale, radiodifuzarea pe internet; 
Hotărârea nr.4 înregistrată sub nr.13/23.03.2012 privind redirecţionarea soldului  
fondului de reparaţii aprobat prin Hotărârea Adunării Generale nr.6 din 07.05.2010; 
Hotărârea nr.5 înregistrată sub nr.14/23.03.2012 privind utilizarea sumelor 
nerevendicate sau neridicate  conform art.1291 din Legea nr.8/1996 cu modificările şi
completările ulterioare 

Modalitatea de vot în  
cadrul Adunării Generale 

Vot direct 

Stabilirea strategiei şi a obiectivelor 
generale ale asociaţiei 

Aprobate prin Hotărârea nr.1 înregistrată sub 
nr.10/23.03.2012 conform obiectivelor prezentate în 
raportul Administratorului General  

Aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli şi a bilanţului contabil 

Aprobate prin Hotărârea nr.1 înregistrată sub 
nr.10/23.03.2012 

Modalitatea  de îndeplinire 
a atribuţiilor conform 
prevederilor art. 134 din 
Legea nr. 8/1996, cu 
modificările şi
completările ulterioare, 
art. 21din OG nr. 26/2000, 

modificată şi completată,
şi prevederilor statutare 

Alegerea şi revocarea membrilor 
Consiliului director 

Pentru completarea numărului de membri s-a ales cu 
unanimitate de voturi Dl. Mihai Milca conform 
Procesului Verbal din 23.03.2012 autentificat sub 
nr.270/23.03.2012 la Biroul Notarului Public Crişu
Elena Denisa. 
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Alegerea si revocarea cenzorului sau, 
după caz, a membrilor comisiei de 
cenzori 

Înlocuirea D-lui Alexandru Popovici cu D-na 
Văleanu Constanţa cu unanimitate de voturi 
conform Procesului Verbal din 23.03.2012 
autentificat sub nr.270/23.03.2012 la Biroul 
Notarului Public Crişu Elena Denisa. 

Modificarea actului constitutiv şi a
statutului 

S-a aprobat în cadrul  Adunării Generale  din 
23.03.2012 modificările statutare avizate de ORDA 
sub nr.1618/22.02.2012 conform Procesului Verbal 
din 23.03.2012 autentificat sub nr.270/23.03.2012 
la Biroul Notarului Public Crişu Elena Denisa. 

Aprobarea comisionului 
administrativ anual 

Hotărârea nr.2 înregistrată sub nr.11/23.03.2012 privind 
aprobarea comisionul pentru  
acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi comisionul datorat 
organismului de gestiune  
colectivă colector unic conform prevederilor Legii 
nr.8/1996 cu modificările şi

completările ulterioare 
Alte atribuţii prevăzute în lege sau în 
statut (aprobarea constituirii  
fondului de rezerva, decide in 
privinta structurii organizatorice a 
ogc, stabilirea cuantumului 
indemnizatiilor de şedinţă ale 
membrilor Consiliului director si 
ai Comisiei de cenzori etc). 

Hotărârea nr.3 înregistrată sub nr.12/23.03.2012 privind 
aprobarea procentelor pentru  
drepturile din utilizarea operelor scrise de către editori, 
teatre, comunicare publică prin  
bibliotecile virtuale, librării virtuale,  
radiodifuzarea pe internet; 
Hotărârea nr.4 înregistrată sub nr.13/23.03.2012 privind 
redirecţionarea soldului  
fondului de reparaţii aprobat prin Hotărârea  
Adunării Generale nr.6 din 07.05.2010; 
Hotărârea nr.5 înregistrată sub nr.14/23.03.2012 privind 
utilizarea sumelor 
nerevendicate sau neridicate  conform art.1291

din Legea nr.8/1996 cu modificările şi
completările ulterioare 

CAPITOLUL NR. 2 
ACTIVITATEA ORGANELOR DE CONDUCERE ŞI CONTROL 

 
2.1. CONSILIUL DIRECTOR 

 
Numirea membrilor, 
componenţa şi
mandatul Consiliului 
Director 

Procesul Verbal al Adunării Generale din data de 24.03.2011. Conform prevederilor 
statutare art.7.3 lit.a, mandatul membrilor Consiliului Director este de 5 ani. În şedinţa
din 23.03.2012 s-a completat numărul membrilor Consiliului Director. Noua 
componenţă a Consiliului Director este următoarea: 

1. IOAN HOLBAN; 
2. ION MIRCEA; 
3. LUCIAN VASILIU; 
4. GHEORGHE SCHWARTZ; 
5. CORNELIU ZEANĂ;
6. SONIA HERMAN; 
7. ALEXANDRU POPOVICI; 
8. CONSTANTIN NOVAC; 
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9. PASIONARIA STOICESCU; 
10. IACOB FLOREA 
11. MIHAI MILCA . 

Şedinţe În anul 2011 au avut loc 10 şedinţe ale Consiliului Director după cum urmează:
28.01.2011, 23.03.2011, 29.04.2011, 27.05.2011, 03.06.2011, 21.07.2011, 
02.09.2011, 21.10.2011, 04.11.2012, 25.11.2011 

Modalitatea  
de convocare pentru 
şedinţele Consiliului 
Director 

Întâlnirea pentru luna viitoare se stabileşte în şedinţa prezentă şi se ia legătura telefonic 
cu fiecare membru în apropierea datei de întrunire a şedinţei conform art.7.4.2 din 
Statut 

Actele Consiliului 
Director 

Deciziile Consiliului Director 
Modalitatea în care sunt 
comunicate membrilor 

Prin departamentele indicate în Deciziile Consiliului Director. 
Modalitatea de vot în 
cadrul Consiliului 
Director 

Fiecare membru al Consiliului Director dispune de un vot conform Statutului COPYRO –
Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor art.7.4.1 şi art.7.4.3.
Vot nominal  
Supravegherea gestiunii 
organismului de gestiune 
colectivă

Administratorul General prezintă activitatea şi problemele 
OGC-ului împreună cu documentele justificative..

Asigurarea punerii în 
executare a hotărârilor  
Adunării Generale 

Da prin membrii Consiliului Director şi Biroul Executiv ale 
COPYRO 

Modalitatea  de 
îndeplinire a atribuţiilor 
conform art. 24 şi 26  
din OG nr. 26/2000, 
modificată
şi completată, şi
prevederilor statutare Alte atribuţii prevăzute 

în lege sau în statut 
Conform prevederilor art.7 pct.7.5 din Statutul COPYRO 

Regulament de 
funcţionare 

CONSILIUL Director al COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor 
funcţionează conform dispoziţiilor art.7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 şi 7.5 din Statut 

2.2.COMISIA DE CENZORI 
 
Numirea membrilor, 
componenţa şi
mandat 

Procesul Verbal al Adunării Generale din data de 24.03.2011. Conform prevederilor 
statutare art.7.3 lit.a, mandatul membrilor Comisiei de Cenzori este de 5 ani. În şedinţa
Adunării Generale din 23.03.2012 s-a înlocuit Dl. Alexandru Popovici cu D-na Văleanu 
Constanţa. Astfel noua componenţă a Comisiei de Cenzori este următoarea: 

1. POPA CRISTINA; 
2. VĂLEANU CONSTANŢA; 
3. IONESCU MIRCEA DAN. 

Raportul Comisiei de 
cenzori 

Raportul Comisiei de Cenzori a fost întocmit şi semnat de Expert contabil Ionescu 
Mircea Dan existând 2 opinii separate respectiv ale d-nei Popa Cristina Eugenia şi
dl.Popovici Alexandru, opinii ce vor fi dezbătute conform hotărârii Adunării Generale 
din 23.03.2012 în următoarele şedinţe ale Consiliului Director iar concluziile vor fi 
aduse la cunoştinţă membrilor COPYRO 
Asigurarea controlului 
economico-financiar al  
ogc-urilor 

Comisia de cenzori a verificat lunar registrul de casă.
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Verificarea modului de colectare 
şi de repartiţie 

Comisia de Cenzori a constat în cursul exerciţiului 
financiar al anului 2011 colectarea drepturilor de autor 
din cablu, copie privată, teatre, edituri, radio, tv. etc. 
precum şi repartizarea lor către beneficiari conform 
prevederilor statutare. 

Modalitatea de 
îndeplinire a  
atribuţiilor conform  
art. 27 din OG nr. 
26/2000 modificată
şi completată, şi
prevederilor statutare Alte atribuţii prevăzute în lege 

sau în statut 
Conform prevederilor statutare  

Regulament de 
funcţionare 

-

2.3. ADMINISTRATORUL GENERAL 
 
Numele persoanei,  
numire, mandat 

Guiu Rodica 
Titulatură: Administrator General 
Conform Procesului Verbal al Adunării Generale din data de 15 iulie 2011. 
Mandatul este de 5 ani conform prevederilor art.7.3 lit.a din Statutul COPYRO – 
Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor. 

Actele administratorului  
general 

A îndeplinit toate obligaţiile prevăzute în art.7.7 din Statutul COPYRO – Societate de  
Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor  

Modalitatea de asigurare 
a respectării şi de punere 
în aplicare a Legii 
dreptului de autor şi
drepturilor conexe 

Conform art. 7.7 din Statutul COPYRO – Societate de  
Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor 

2.4. COMISIA PERMANENTĂ SPECIALĂ PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢII 
 

Numirea membrilor, 
componenţa şi
mandat 

S-au  menţinut membrii 
D-na Silvia Chiţimia, 
Dl. Iacob Florea,  
Dl. Corneliu Vlad,  
Dl. Mihai Giugaru  
Dl. Viorel Ştirbu 

Modalitatea de 
îndeplinire a  
atribuţiilor 

În decursul anului 2011 a verificat prin sondaj transparenţa departamentelor 
organismului de gestiune colectivă privind accesul la informaţii. Nu s-au identificat 
sesizări sau plângeri din partea autorilor.  
Atribuţiile comisiei sunt cuprinse la art.5.3.6 din Statut 

Raportul Comisiei 
privind accesul la 
informaţii 

Raportul Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii a fost întocmit în 
data de 15.02.2012 şi semnat de următorii membrii: D-na Silvia Chiţimia, Dl. Iacob 
Florea, Dl. Corneliu Vlad, Dl. Mihai Giugaru şi Dl. Viorel Ştirbu. 
Raportul a fost înregistrat la COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor 
de Autor sub nr.5 /17.02.2012 

Număr de sesizări 
primite, obiectul  

În decursul anului 2011 nu s-au înregistrat sesizări cu privire la accesul la informaţii. 
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sesizărilor şi modalitatea 
de soluţionare a 
sesizărilor primite 

2.5. ALTE COMISII ALE ORGANISMULUI DE GESTIUNE COLECTIVĂ2

Denumirea comisiei 1. Comisia de Lectură la Adunarea Generală din 23.03.2012 s-a înlocuit dl. Mircea Dan 
Cipariu cu Dl. Grigore Ioan Pop cu  unanimitate de voturi având în vedere demisia Dl. 
Mircea Dan Cipariu din 24.03.2011. 
2.  Comisia pentru verificarea traducerilor şi adaptărilor operelor scrise noi pentru 
protejarea operelor originale 
3 Comisia de Repartiţii la Adunarea Generală din 23.03.2012 s-a înlocuit d-na Florina 
Nicolae cu dl. Viorel Sâmpetrean cu unanimitate de voturi. 

Numirea membrilor, 
componenţa şi
mandat 

. Comisia de Lectură a fost înfiinţată conform Hotărârii Adunării Generale nr.3 din 
30.04.2009. Membrii acestei comisii au fost numiţi prin Decizia Consiliului Director 
nr.8/26.06.2009 şi a Hotărârii Adunării Generale nr.3/30.04.2009.  
Mandatul Comisiei  este reînoit anual 
- Comisia pentru verificarea traducerilor şi adaptărilor operelor scrise noi pentru protejarea
operelor originale a fost numită conform Procesului Verbal al Adunării Generale din 
27.04.2007; 
- Comisia de Repartiţii numită de Condiliul Director  conform prevedrilor art.7.4.2 şi 7.5 lit.g din 
statut prin Decizia nr.35/29.04.2011                      

Raportul Comisiei3

Atribuţii şi modalitatea 
de îndeplinire 

1. Atribuţiile Comisiei de Lectură sunt reglementate de Hotărârea Adunării Generale 
nr.3/30.04.2009 şi Decizia Consiliului Director nr.8/26.06.2009. 
2. Verifică traducerile şi adaptările operelor scrise noi pentru protejarea operelor 
originale;  
3. Verifică repartiţiile efectuate de organismul de gestiune colectivă

Documentele emise Rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale.  

2 Informaţiile sunt prezentate pentru fiecare Comisie în parte din cadrul organismului de gestiune colectivă (de exemplu Comisia de 
negociere, Comisia de specialitate etc). 
3 Informaţiile sunt precizate dacă respectiva Comisie are obligativitatea conform prevederilor statutare sau Regulementului intern de 
funcţionare să prezinte un asemenea raport. 
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CAPITOLUL NR. 3
INFORMAŢII FINANCIAR CONTABILE PRIVIND ACTIVITATEA DE COLECTARE ŞI REPARTIŢIE4

3. T1 - SUME DISPONIBILE ÎN CONTUL ORGANISMULUI DE GESTIUNE COLECTIVĂ

La începutul anului (1 ianuarie) La sfârşitul anului (31 decembrie)Categorie
Cuantum/lei Contul de evidenţă

contabilă
Cuantum/lei Contul de evidenţă

contabilă
Sume nerepartizate 1.572.806,39 lei 462 1.898.670,79 lei 462
Sume repartizate şi
neplătite

4.381.197,76 lei 462 4.511.868,98 lei 462

Comision administrativ 339.219,31 lei 7399.01
Dobânzi pentru veniturile
cuvenite membrilor
Alte sume5

TOTAL 5.957.004,15 lei 6.749.759,08 lei

NOTĂ: Toate sumele menţionate sunt fără TVA

4 Legendă: T = tabel; C=coloană; R = rând; D = drepturi gestionate de către organismul de gestiune colectivă; CU = colector unic.
5 Se menţionază sumele şi se indică ceea ce reprezintă acestea.
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3. T2-SUME REPARTIZATE DE ORGANISMUL DE GESTIUNE COLECTIVĂ

Categorie
Cuantum/lei Contul de evidenţă

contabilă
Cuantum/lei Contul de evidenţă

contabilă
Sume repartizate pe baza
documentelor primite de la
utilizatori

638.450,05 lei 462

Sume repartizate pe baza
altor criterii (fond comun,
ambiental, copie pivată, coş
de repartiţie etc.)6

Copie privată 989.863,51 lei
Cablu 764.673,05 lei

462

TOTAL 2.392.986,61 lei

3. T3 – SUME COLECTATE, REPARTIZATE ŞI PLĂTITE
D7 C1

Sumă colectată în
anul pentru care

se face raportarea8

C2
Sumă nerepartizată
din anii anteriori9

C3
Sumă neplătită

din anii anteriori

C4
Suma repartizată

în anul pentru care
se face raportarea10

C5
Comision

administrativ

C6
Suma plătită
membrilor11

în anul pentru care
se face raportarea

D1

Total,
din care:

476.137, 24
lei

Total,
din
care:

54.846,35
din anul 2010;

Total,
din care:

54.846,35 lei Total,
din care:

490.727,68 lei Total: 50.907,
36 lei

Total,
din care:

352.054,70 lei

6 Se menţionează sumele repartizate pentru fiecare gen de opere.
7 Se menţionază toate drepturile gestionate de către organismul de gestiune colectivă, inclusiv informaţiile aferente activităţii de colector unic.
8 Aceasta se menţionează fără dobânda aferentă.
9 Se menţionează inclusiv dobânda aferentă.
10 Se menţionează suma repartizată propriilor membri, nu şi cea repartizată în calitate de colector unic.
11 Se menţionează suma plătită propriilor membri, nu şi cea repartizată în calitate de colector unic.
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Utilizatori
instituţii
publice

Teatre Utilizat
ori
instituţi
publice

Teatre Utilizatori
instituţii
publice

Teatre Membrilor
români

350.922,49 lei
Autori 100

Procent: 10% Membrilor
români

251.653,74 lei
Autori 85

Utilizatori
persoane
de drept
privat

______ Utilizat
ori
persoan
e de
drept
privat

____________ Utilizatori
persoane de
drept privat

__________ Autori străini 139.805,19
Autori străini 13

Autori străini 100.400,96 lei
Autori străini 13

Teatre

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.01 Contul
contabil
în care
sunt
evidenţi
ate
sumele

462.01 Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.01 Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.12
462.13
462.14
462.15
462.16
462.17

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

7399.01 Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.12
462.13
462.14
462.15
462.16
462.17

Total,
din care:

318.218,
19 lei

Total,
din
care:

28.475,74 lei Total,
din care:

28.475,74 lei Total,
din care:

290.852,37 lei Total: 25.737,
64 lei

Total,
din care:

178.436,29 lei

Utilizatori
instituţii
publice

_____
Utilizat
ori
instituţi
publice

___________ Utilizatori
instituţii
publice

____________ Membrilor
români

611.068,61 lei
Autori romani
284.892,88 lei
Autori 76

Procent: 10% Membrilor
români

172.476,80 lei
Autori 73

Utilizatori
persoane
de drept
privat

Edituri Utilizat
ori
persoan
e de
drept
privat

Edituri Utilizatori
persoane de
drept privat

Autori străini 5.959,49 lei
Autori străini 1

Autori străini 5959,49 lei
Autori străini 1

D2
Editu-
ri

D2
Editu-
ri

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.02
462.30

Contul
contabil
în care
sunt
evidenţi
ate
sumele

462.02
462.30

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.02
462.30

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.12
462.13
462.14
462.15
462.17

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

7399.01 Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.12
462.13
462.14
462.15
462.17

Total, 542.693, Total, 126,55lei Total, 126,55 lei Total, SRR returnat Total: 11.068,11 Total, 26.353,20 lei
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din care: 74 lei din
care:

din care: din care: 54.404,92 lei
73.787 lei
repartizată

lei din care:

Utilizatori
instituţii
publice

SRR Utilizat
ori
instituţi
publice

SRR Utilizatori
instituţii
publice

SRR Membrilor
români

69.369,49 lei
Autori 353

Procent: 10% Membrilor
români

26.353’20 lei
Autori 126

Utilizatori
persoane
de drept
privat

Utilizat
ori
persoan
e de
drept
privat

Utilizatori
persoane de
drept privat

Autori străini 4.417,51 lei
Autori 53

Autori străini -

D3
Radio

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.06.2
462.06.3

Contul
contabil
în care
sunt
evidenţi
ate
sumele

462.06.2
462.06.3

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.06.2
462.06.3

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.12
462.13
462.14
462.15
462.17

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

7399.01 Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.12
462.13
462.14
462.15
462.17

D4
Televiz
une
SRTV

Total,
din care:

187.945,44
lei

Total,
din
care:

5628,44 lei Total,
din care:

5628,44 lei Total,
din care:

119.033,79 lei Total: 17.855,07
lei

Total,
din care:

80.023,19 lei

D4
Televiz
une
SRTV

Utilizatori
instituţii
publice

- Utilizat
ori
instituţi
publice

- Utilizatori
instituţii
publice

SRTV Membrilor
români

111.711,04 lei
Autori 229

Procent: 15% Membrilor
români

80.023,19 lei
Autori 87
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Utilizatori
persoane
de drept
privat

- Utilizat
ori
persoan
e de
drept
privat

- Utilizatori
persoane de
drept privat

- Autori străini 7.322,75 lei
Autori 48

- Autori străini -

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

- Contul
contabil
în care
sunt
evidenţi
ate
sumele

462.06.1 Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.06.1 Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.12
462.13
462.14
462.15
462.17

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

7399.01 Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.12
462.13
462.14
462.15
462.17

Total,
din care:

- Total,
din
care:

47.824,40 lei Total,
din care:

47.824,40 lei Total,
din care:

- Total: - Total,
din care:

-

Utilizatori
instituţii
publice

- Utilizat
ori
instituţi
publice

- Utilizatori
instituţii
publice

462.06.7 Membrilor
români

- Procent: - Membrilor
români

-

Utilizatori
persoane
de drept
privat

CHELLO Utilizat
ori
persoan
e de
drept
privat

- Utilizatori
persoane de
drept privat

- Autori străini - - Autori străini -

D5
Televi-
ziune

CHEL
LO

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

- Contul
contabil
în care
sunt
evidenţi
ate
sumele

- Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

- Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

- Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

- Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

-
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Total,
din care:

Total,
din
care:

27.246,05 lei Total,
din care:

27.246,05 lei Total,
din care:

- Total: - Total,
din care:

-

Utilizatori
instituţii
publice

- Utilizat
ori
instituţi
publice

- Utilizatori
instituţii
publice

- Membrilor
români

- Procent: - Membrilor
români

-

Utilizatori
persoane
de drept
privat

New-
television

Utilizat
ori
persoan
e de
drept
privat

- Utilizatori
persoane de
drept privat

- Autori străini - Autori străini -

D6
New -
televisi
on

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.06.8 Contul
contabil
în care
sunt
evidenţi
ate
sumele

- Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

- Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

Total,
din care:

630.153,70
lei

Total,
din
care:

280.850,42 lei Total,
din care:

280.850,62 lei Total,
din care:

764.673,05 lei Total: 99.230,
35 lei

Total,
din care:

478.841,95 leiD7
Retra-
nsmisie
cablu

Utilizatori
instituţii
publice

- Utilizat
ori
instituţi
publice

- Utilizatori
instituţii
publice

- Membrilor
români

510.135,82 lei
Autori 639

Procent: 15% Membrilor
români

347.507,03 lei
Autori 134
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Utilizatori
persoane
de drept
privat

UCMR-
ADA

Utilizat
ori
persoan
e de
drept
privat

UCMR-ADA Utilizatori
persoane de
drept privat

UCMR-ADA Autori străini
şi
Organisme
străine

1.499,84 lei
Autori străini 31
253.037,39 lei
Organisme
străine 21

Autori străini
şi
Organisme
străine

131.334,92 lei
Autori 1
Organisme
străine 3

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.1 Contul
contabil
în care
sunt
evidenţi
ate
sumele

462.1
462.1.2

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.1 Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.12
462.13
462.14
462.15
462.17
462.18
462.25

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

7399.01 Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.12
462.13
462.14
462.15
462.17
462.18
462.25

Total,
din care:

- Total,
din
care:

12.249.,19 lei Total,
din care:

12.249,19 lei Total,
din care:

- Total: - Total,
din care:

-

Utilizatori
instituţii
publice

On air Utilizat
ori
instituţi
publice

- Utilizatori
instituţii
publice

- Membrilor
români

- Procent: - Membrilor
români

-

Utilizatori
persoane
de drept
privat

- Utilizat
ori
persoan
e de
drept
privat

- Utilizatori
persoane de
drept privat

- Autori străini - Autori străini -

D8
On air

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

- Contul
contabil
în care
sunt
evidenţi
ate
sumele

- Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

- Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

- Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

- Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

-
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3. T4 – ACTIVITATEA DE COLECTARE (UTILIZATORI)12

D13 C1
Identificaţi

C2
Plătitori

C3
Utilizatori care

au furnizat
informaţii privind

baza de calcul
a remuneraţiilor

C4
Utilizatori care au
furnizat informaţii
privind operele sau

produsele purtătoare
de drepturi conexe

utilizate

C5
Număr de sesizări
formulate pentru

contravenţia
prevăzută de

art. 1392 lit. d)
din Legea nr. 8/1996

C6
Număr

plângeri penale
formulate

C7
Număr
acţiuni

în instanţă

C8
Număr

executări
silite

Total,
din care:

266
2 fir-
me
Ap.
Iden.
În
anul
2011

Total,
din care:

111
32 în anu
2011
28aparate
4
Hârtie

Total,
din care:

32
28
Apara
4
Hârtie

Total,
din care:

Total,
din care:

56
Notif icări
Pt.
Nefurnizare
Inf. +
neplată

Total,
din care:

Total,
din care:

2
Dosare
2011

Total,
din care:

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

D1
Copie
Privată

Persoane de
drept privat

266
2 fir-
me
Ap.
Iden.
În
anul
2011

Persoane
de
drept
privat

111
32 în anu
2011
28aparate
4
Hârtie

Persoane de
drept privat

32
28
Apara
4
Hârt

Persoane de
drept privat

Persoane de
drept privat

56
Notif icări
Pt.
Nefurnizare
Inf. +
neplată

Persoane de
drept privat

Persoane
de
drept
privat

2
Dosare
2011

Persoane de
drept privat

Total,
din care:

19 Total,
din care:

1 Total,
din care:

1 Total,
din care:

1 Total,
din care:

3 notif.
Inform. +
plata

Total,
din care:

Total,
din care:

Total,
din care:

D2
Radio

Instituţii
publice

1 Instituţii
publice

1 Instituţii
publice

1 Instituţii
publice

1 Instituţii
publice

3 notif.
Inform.+

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

12 Informaţiile sunt furnizate pentru anul în care se face raportarea.
13 Se menţionază pentru toate drepturile gestionate de către organismul de gestiune colectivă.
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plata
Persoane de
drept privat

18 Persoane
de
drept
privat

- Persoane de
drept privat

- Persoane de
drept privat

- Persoane de
drept privat

- Persoane de
drept privat

Persoane
de
drept
privat

Persoane de
drept privat

Total,
din care:

74 Total,
din care:

- Total,
din care:

1 Total,
din care:

6 Total,
din care:

100 notif.
Informatii
+ plata dr
radiodif.

Total,
din care:

Total,
din care:

1 dosar Total,
din care:

Instituţii
publice

1 Instituţii
publice

- Instituţii
publice

1 Instituţii
publice

1 Instituţii
publice

6 notif.
Informatii
+ plata dr
radiodif.

Instituţii
publice

Instituţii
publice

1 dosar Instituţii
publice

D3
TV

Persoane de
drept privat

73 Persoane
de
drept
privat

- Persoane de
drept privat

- Persoane de
drept privat

5 Persoane de
drept privat

94 notif.
Informatii
+ plata dr
radiodif.

Persoane de
drept privat

Persoane
de
drept
privat

Persoane de
drept privat

Total,
din care:

160 Total,
din care:

17 Total,
din care:

Total,
din care:

17 Total,
din care:

418 adrese
15 notif sol
plata
163 notif
sol inform.
240 diverse

Total,
din care:

Total,
din care:

5 dosare
fond
intentat
în 2011

Total,
din care:

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

D4
Edituri

Persoane de
drept privat

160 Persoane
de
drept
privat

17 Persoane de
drept privat

Persoane de
drept privat

17 Persoane de
drept privat

418 adrese
15 notif sol
plata
163 notif
sol inform.
240 diverse

Persoane de
drept privat

Persoane
de
drept
privat

5 dosare
fond
intentat
în 2011

Persoane de
drept privat

Total,
din care:

67 Total,
din care:

33 Total,
din care:

33 Total,
din care:

33 Total,
din care:

412 adrese
10 notif sol.
Plata
124 notif
sol inf.
278 diverse

Total,
din care:

Total,
din care:

Total,
din care:

D5
Teatre

Instituţii
publice

63 Instituţii
publice

33 Instituţii
publice

33 Instituţii
publice

33 Instituţii
publice

- Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice
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Persoane de
drept privat

4 Persoane
de
drept
privat

- Persoane de
drept privat

- Persoane de
drept privat

- Persoane de
drept privat

- Persoane de
drept privat

Persoane
de
drept
privat

Persoane de
drept privat

Total,
din care:

- Total,
din care:

- Total,
din care:

- Total,
din care:

- Total,
din care:

- Total,
din care:

- Total,
din care:

- Total,
din care:

-

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

- Instituţii
publice

- Instituţii
publice

- Instituţii
publice

-

D6
Electre
cord

Persoane de
drept privat

- Persoane
de
drept
privat

- Persoane de
drept privat

- Persoane de
drept privat

- Persoane de
drept privat

- Persoane de
drept privat

- Persoane
de
drept
privat

- Persoane de
drept privat

-

5 T4 – ACTIVITATEA DE REPARTIŢIE
CATEGORIE D1 D2

Membri 646 Copie privată membrii
113

Nemembri 751 Copie privată nemembrii
237

R1
Număr de titulari
cărora le-au fost repartizate sume

Autori străini 136
CuantumR2

Număr titulari de drepturi notificaţi
pentru sumele neplătite/nerevendicate Se menţionează procedura de indentificare şi

notificare a titularilor de drepturi, membri şi
nemembri, cărora nu le-au fost plătite sume.

1.115.709,33 lei Copia privată
520.574,40 lei

R3
Sume plătite pe bază de playlist
sau alte informaţii 519 318 membrii

CuantumR4
Sume plătite fără informaţiile necesare
repartiţiei Număr titulari de drepturi, membri şi nemembri,
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cărora le-au fost repartizate astfel de sume.
R5
Reguli din statut şi alte documente14

Art.6 Colectare, Repartizare, Comision

5 T5 – ACTIVITATEA DE REPARTIŢIE: REGULI ŞI PROCEDURI
CATEGORIE D115 D2

R2
Data la care s-au făcut repartiţiile

Remuneraţiile din retransmiterea prin cablu se
repartizează trimestrial;
Remuneraţia compensatorie pentru copia privată se
repartizează anual;
Remuneraţiile încasate de la teatre, edituri se
repartizează lunar.

R1
Reguli de repartiţie

Art.6 şi 6.3 din Statutul COPYRO – Societate de Gestiune
Colectivă a Drepturilor de Autor şi art.134 din Legea
nr.8/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

R2
Alte documente (hotărâri ale
Adunării Generale, decizii ale
Consiliului Director etc) aplicabile
regulilor de repartiţie

1. Decizia Consiliului Director nr.1/28.01.2011
privind repartizarea remuneraţiei compensatorii
pentru copia privată colectată în anul 2010 către
Asociaţiilor de Editori în procent de 50% şi
VISARTA în procent de 10% din procentul de 50%
cuvenit autorilor.
2. Decizia Consiliului Director nr.3/27.03.2009
privind repartizarea remuneraţiei compensatorii
pentru copia privată colectată către nemembrii
COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a
Drepturilor de Autor conform raportărilor de tiraje din
partea Editurilor.
3. Decizia Consiliului Director nr.2/26.02.2010

14 Se menţionază regulile din Statut.
15 Aceleaşi specificaţii se menţionază pentru toate drepturile gestionate de către organismul de gestiune colectivă.
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privind repartizarea remuneraţiei din retransmiterea
prin cablu a operelor scrise autorii străini în procent
de 50%.
În anul 2011 s-a achiziţionat un soft de repartiţie ce
funcţionează ca un portal

R3
Soft de repartiţie

Conform contractului semnat cu firma K- SOFT PROD
R4
Procedură internă de repartiţie

Conform prevederilor statutare, a deciziilor
Consiliului Director şi a Hotărârilor Adunării
Generale.

R5
Procedură de control intern al
activităţii
de repartiţie

Comisia de Repartiţii verifică modalitatea de repartizare a
sumelor colectate şi respectarea prevederilor statutare în
materie

R6
Documente care atestă informaţiile şi
remuneraţiile care au intrat în
repartiţie

Documente contabile, play list-uri, contracte, borderouri,
raportări firme etc..

3. T6 – PATRIMONIUL, VENITURILE şi CHELTUIELILE DE ADMINISTRARE, ORGANIZARE
Patrimoniul

TOTAL 1.131.521,00 leiVenituri
Surse - venituri cotizaţii ale membrilor: 1.354 lei

- venituri din taxe înscrieri: 328 lei
- venituri din dobânzi: 162.123,21 lei
- venituri din diferenţe curs valutar:5.548,44 lei
- venituri comision:339.219,31 lei
- venituri art.25: 86.771,94 lei
- alte venituri: 536.186,10 lei

TOTAL 1.305.985,73 leiCheltuieli de
funcţionare

Destinaţie - cheltuieli combustibil: 6.095,62 lei
- cheltuieli piese de schimb: 4.764,58 lei
- cheltuieli materiale consumabile: 7.828,24 lei
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- cheltuieli privind obiectele inventar: 6.715,74 lei
- cheltuieli privind materiale nestocate: 36,95 lei
- cheltuieli energie, apă: 4.280,37 lei
- cheltuieli cu întreţinerea: 5.468,46 lei
- cheltuieli cu primele de asigurare: 2.823,81 lei
- cheltuieli protocol: 11.310,88 lei
- cheltuieli cu reclama si publicitatea 226 lei
- cheltuieli cu transportul: 533,31 lei
- cheltuieli cu deplasarea: 25.285,17 lei
- cheltuieli poştă şi telefon: 18.390,73 lei
- cheltuieli cu servicii bancare: 13.958,94 lei
- cheltuieli executare terţi: 90.096,98 lei
- cheltuieli cu taxe şi impozite: 4.439,20 lei
- cheltuieli cu salarii: 914.646 lei
- cheltuieli salarii Consiliu: 72.104 lei
- cheltuieli CAS aferent: 205.543 lei
- cheltuieli fond accident: 1.657 lei
- cheltuieli şomaj: 2.399 lei
- cheltuieli fond sănătate:51.311 lei
- cheltuieli FNUASS: 7.659 lei
- cheltuieli fond garantare: 2.009 lei
- cheltuieli contribuţii, cotizaţii IFFRO:5.000,79 lei
- cheltuieli cu despagubiri amenzi si penalitati: 796 lei
- cheltuieli diferenţe curs: 7.573,49 lei
- cheltuieli amortizare: -18.535,91 lei
- cheltuieli privind activele cedate : -148.431,62 lei

TOTALCheltuieli în scop comun
Destinaţie - investiţii: ……………….lei

- imobilizări corporale: ……………..lei
- imobilizări necorporale: ……………….lei
- cheltuieli materiale: ……………….lei
- salarii: ……………….lei
- comisioane bancare: ………………lei.
- alte cheltuieli (se precizează în mod obligatoriu): ……………….lei

Număr de angajaţi 16 angajaţi pe perioadă nedeterminată
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11 membri Consiliu Director
6 colaboratori

Structură teritorială 1 structură teritorială Cluj cu 1 angajat
Registre interne de evidenţă internă 16 Registrul de intrări;

Registru de ieşiri;
Registru de intrări – ieşiri Departamentul Juridic
Registru înregistrări Decizii Consiliu Director, Hotărâri etc.;
Registru Mandate

Proceduri interne • Procedură identificare şi aplicare art.25 din Legea nr.8/1996 aprobată de Consiliul
Director cu Decizia nr.1/30.01.2009;

• Repartizare remuneraţie compensatorie pentru copia privată: Decizia nr.23/07.05.2010,
Decizia Consiliului Director nr.1/28.01.2011, Decizia Consiliului Director
nr.3/27.03.2009, Hotărârea Adunării Generale

• Repartizare remuneraţie cablu conform Deciziei Consiliului Director nr.2/26.02.2010
Modalitatea de elaborare În anul s-au elaborat metodologii pentru remuneraţia

compensatorie pentru copia privată aparate şi hârtie
dreptul de radiodifuzare tv a operelor scrise

Modalitatea de aducere la cunoştinţa
membrilor

Prin intermendiul site-lui
Stadiul negocierilor cu utilizatorii Arbitraje remuneraţie compensatorie pentru copia

privată finalizate în 2012;
Negociere în 2011 şi arbitraj 2012 pentru dreptul de
radiodifuzare tv opere scrise

Stadiul arbitrajelor Finalizate pentru remuneraţia compensatorie pentru
copia privată aparate + hârtie 2 arbitraje 2012
Finalizat pentru dreptul de radiodifuzare tv opere srise

Elaborarea de metodologii şi stadiul
negocierilor cu utilizatorii

Metodologii previzionate pentru perioada
următoare

Împrumut public, reproducere în centrele de
fotocopiere, internet etc..

16 Se vor menţiona registrele de evidenţă internă ale organismului de gestiune colectivă, nu registrele contabile.
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Contracte generale încheiate cu
organizatorii de spectacole, utilizatorii
care desfăşoară activităţi de
comunicare publică, organismele de
radiodifuziune, televiziune şi
retransmitere prin cablu

TOTAL contracte 89 contracte din care:
- Edituri 45 de contracte
- Teatre 43 de contracte
- SRR 1 contract

CAPITOLUL NR. 4
INFORMAŢII PRIVIND ACTIVITATEA DE COLECTOR UNIC17

5 T1 – SUME COLECTATE, REPARTIZATE ŞI PLĂTITE
C1

Sumă colectată în
anul pentru care

se face raportarea18

C2
Sumă nerepartizată
din anii anteriori19

C3
Sumă neplătită

din anii anteriori

C4
Suma repartizată

în anul pentru care
se face raportarea20

C5
Comision

administrativ

C6
Suma plătită21

în anul pentru care
se face raportarea

Total,
din care:

1.030.92
8,68 lei

Total,
din care:

989.863,51 lei
din anul 2010

Total,
din care:

1.559.480,92 lei Total,
din care:

989.863,51 lei Total: 134.420,
78 lei

Total,
din care:

1.166.305,50 lei

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462.10
462.11

Contul
contabil
în care sun
evidenţiate
sumele

462 Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate
sumele

462 Membrilor
români
Asociaţii
Editori
VISARTA

435.416,20 lei

494.931,76 lei

51.225,44 lei

Procent: 15%
10%

Membrilor
români
Asociaţii
Editori
VISARTA

620.148,31 lei

494.931,76 lei

51.225,43 lei
Organismelor
din străinătate

- - Organismelo
r din
străinătate

-

Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate

462 Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate

7399.01 Contul
contabil în
care sunt
evidenţiate

462

17 Se completează doar de către organismele de gestiune colectivă care au această calitate (repartiţia către organismele de gestiune colectivă beneficiare).
18 Aceasta se menţionează fără dobânda aferentă.
19 Se menţionează inclusiv dobânda aferentă.
20 Se menţionează suma repartizată în calitate de colector unic.
21 Se menţionează suma plătită în calitate de colector unic.
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sumele sumele sumele

5 T2 – ACTIVITATEA DE COLECTARE (UTILIZATORI)22

C1
Identificaţi

C2
Plătitori

C3
Utilizatori care

au furnizat informaţi
privind

baza de calcul
a remuneraţiilor

C4
Utilizatori care au
furnizat informaţii
privind operele sau

produsele purtătoare de
drepturi conexe utilizate

C5
Număr de sesizări
formulate pentru

contravenţia
prevăzută de

art. 1392 lit. d)
din Legea nr. 8/1996

C6
Număr

plângeri penale
formulate

C7
Număr
acţiuni

în instanţă

C8
Număr

executări
silite

Total,
din care:

266
2 fir-
me
Ap.
Iden.
În
anul
2011

Total,
din care:

111
32 în
anul
2011
28
aparate
4
Hârtie

Total,
din care:

32
28
Apara
4
Hârtie

Total,
din care:

Total,
din care:

56
Notif icări
Pt.
Nefurnizare
Inf. +
neplată

Total,
din care:

Total,
din care:

2 Dosare
2011

Total,
din care:

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Instituţii
publice

Persoane
de
drept
privat

266
2 fir-
me
Ap.
Iden.
În
anul
2011

Persoane de
drept privat

111
32 în
anul
2011
28
aparate
4
Hârtie

Persoane de
drept privat

32
28
Apara
4
Hârt

Persoane de
drept privat

Persoane de
drept privat

56
Notif icări
Pt.
Nefurnizare
Inf. +
neplată

Persoane de
drept privat

Persoane
de
drept
privat

2 Dosare
2011

Persoane de
drept privat

22 Informaţiile sunt furnizate pentru anul în care se face raportarea.
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CAPITOLUL NR. 5 
TITULARI DE DREPTURI 

 
5.1. MEMBRI 

 
Modalităţi de admitere Mandatul de gestiune 

Conţinutul mandatului 
de gestiune sau a 
actelor de adeziune 

Date despre autor/moştenitor şi lista cu opera autorului conform formularului aprobat 
de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor . 

Persoana responsabilă
de verificarea 
mandatelor de gestiune 

Doina Lupu – înregistrare mandate în Registrul special de mandate; 
Svetlana Căzănaru înregistrare electonică şi evidenţă.

Număr membri Lista membrilor pe bază de mandat + lista membrilor, ale căror drepturi sunt 
gestionate în temeiul art. 25 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare: 
- la începutul anului conform declaraţiei fostului Administrator General 2185 
- la sfârşitul anului după verificări şi corecturi conform raportării la ORDA 1742 

Modalităţi de 
evidenţiere a 
mandatelor de gestiune 
(scriptic/electronic) 

Scriptic, prin menţionarea autorului, pseudonim, date de identificare.  
Electronic, sunt stabilite cerinţele din Decizia Directorului General al O.R.D.A. nr. 
78/16.03.2005. 

Retragerea calităţii de 
membru al ogc 

Au fost solicitări de obţinere a calităţii de membru al COPYRO. 
Au existat retrageri ale calităţii de membru al COPYRO  

5.2. STATUT 
 
Modificări ale  
statutului 

Nu au existat modificări ale statutului în anul pentru care se face raportarea respectiv 
2011 
La Adunarea Generală din 23.03. 2012 s-au prezentat modifcările statutare aprobate de 
ORDA cu avizul nr.1618/22.02.2012 fiind votate cu majoritate de voturi şi o abţinere 
conform Procesului Verbal din 23.03.2012 autentificat sub nr.270/23.03.2012 la Biroul 
Notarului Public Crişu Elena Denisa  

Avizul O.R.D.A. de 
modificare a statutului 

Aviz al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 1618/22.02.2012 obţinut de 
COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor pentru ultima 
modificare  

Încheierea 
Judecătorească
prin care s-a dispus 
înregistrarea  
modificării avizate  

Ultima modificare a statutului a fost efectuată în anul 2008 conform Încheierii din 
Şedinţa din Camera de Consiliu de la data de 26.06.2008 pronunţată de Judecătoria 
Sectorului 1 Bucureşti în Dosar nr.10545/299/2008 
Modificările aprobate de Adunarea Generală din 23.03.2012 vor fi prezentate instanţei 
de specialitate.  
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Informare  S-a publicat pe sit-ul COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de 
Autor  
www.copyro.ro şi www.copyro.org 

5.3. REPERTORIU 
 
Repertoriul gestionat 
(obiect)  

Număr opere autori cu mandat şi autori art.25: 
- la începutul anului 12204 declarate de vechiul administrator general  
- la sfârşitul anului în actualizare conform verificărilor şi corecturilor la 

membri raportaţi la ORDA, având caracter dinamic. 
Repertoriu extern aproximativ 700000 opere conform declaraţiilor organismelor 
străine  

Modalitatea de  
evidenţă 
a repertoriului23 
(scriptic/electronic) 

Scriptic, electronic şi mandat 

Afilieri la baze de date 
internaţionaţionale în 
domeniu 

Se precizează bazele de date internaţionale în domeniu la care repertoriul intern este raportat 
sau care sunt utilizate pentru actualizarea repertoriului şi repartizarea remuneraţiilor. 

Proceduri 
scrise 

Se precizează în mandatul de gestiune şi statut obligaţia 
autorului de a-şi reactualiza repertoriul 

Repertoriul 
intern 

Persoana 
responsabilă
de actulizarea 
repertoriului 

Doina Lupu 
Svetlana Căzănaru 

Proceduri 
scrise 

Conform contractelor de reciprocitate  

Proceduri de  
actualizare 
a repertoriului 

Repertoriul 
extern Persoana 

responsabilă
de actulizarea 
repertoriului 

Melania Costilov – Contracte de reciprocitate  

Modalitatea de punere  
în executare a 
contractelor încheiate  
cu organisme străine 
care gestionează
drepturi similare 

Număr total contracte 10 din care : 
- LIRA Olanda: contract de reciprocitate nr.1083/22.10.2010; 
- ALCS Anglia: contract de reciprocitate nr.361/18.03.2010; 
- SABAM Belgia: contract reciprocitate 10.12.2009; 
- SPA Portugalia: contract de reciprocitate nr. 190/01.02.2007; 
- LITA Slovacia: contract de reciprocitate nr. 2303/10.10.2006; 
- NORWACO Norvegia, contract de reciprocitate/16.11.2006; 
- SGAE Spania: 2 contracte de reciprocitate din 16.09.2005 si 22.09.2005; 
- RAO Rusia: contract de reciprocitate / 08.09.2003; 
- SOPE Grecia: contract de reciprocitate / 09.10.2003; 

Activităţile derulate în baza contractelor încheiate : reprezentare teatrală, editare de 
carte, retransmitere cablu, radiodifuzare şi repartizare remuneraţii conform 
contractelor.  
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CAPITOLUL NR. 6 
ACTIVITATEA DE TRANSPARENŢĂ ŞI DE INFORMARE  

 
6.1. PAGINĂ DE INTERNET 

 
Statut 

Postat pe internet www.copyro.ro şi www.copyro.org începând cu 2012 
Lista membrilor organelor de 
conducere centrale si locale, 
componenta comisiilor interne si 
lista responsabililor locali 

Postat pe internet www.copyro.ro şi www.copyro.org începând cu 2012 

Situaţia anuală privind soldul 
sumelor nerepartizate, sumele 
colectate pe categorii de utilizatori, 
sumele reţinute, costul gestiunii si 
sumele repartizate pe categorii de 
titulari 

Postat pe internet www.copyro.ro – Raport activitate  

Darea de seama anuală24 Postat pe internet www.copyro.ro 
Informaţiile privind adunarea 
generală

Postat pe internet www.copyro.ro şi www.copyro.org începând cu 2012 
Anunţ în trei ziare de circulaţie naţională

Alte date necesare informării 
membrilor 

Postat pe internet www.copyro.ro şi www.copyro.org începând cu 2012 

6.2. MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ

Categoriile de titulari de drepturi Postat pe internet www.copyro.ro şi www.copyro.org începând cu 2012 
Drepturile patrimoniale gestionate Postat pe internet www.copyro.ro şi www.copyro.org începând cu 2012 
Categoriile de utilizatori şi
categoriile de persoane fizice şi
juridice care au obligaţii de plată a
remuneraţiilor compensatorii 
pentru copia privată către titularii 
de drepturi 

Postat pe internet www.copyro.ro şi www.copyro.org începând cu 2012 

Actele normative în temeiul cărora 
funcţionează şi colectează
remuneraţiile cuvenite titularilor de 
drepturi 

Postat pe internet www.copyro.ro şi www.copyro.org începând cu 2012 

24 Aceasta trebuie postată pe site-ul organismului de gestiune colectivă în formatul stabilt prin Decizia Directorului general al 
O.R.D.A. în conformitate cu prevederile art. 135 alin. (2) din Legea nr. 8/1996. 
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Modalităţile de colectare şi
persoanele responsabile de aceasta 
activitate, pe plan local şi central 

Postat pe internet www.copyro.ro 

Programul de lucru Postat pe internet www.copyro.ro şi www.copyro.org începând cu 2012 

6.3. SOLICITĂRI DE INFORMAŢII ADRESATE  
ORGANISMULUII DE GESTIUNE COLECTIVĂ

Număr de solicitări -Solicitări de informaţii formulate 
în baza prevederilor art. 1341

alin. (2) din Legea nr. 8/1996 Modalitatea de soluţionare -
Număr de solicitări -Solicitări de informaţii formulate 

în baza prevederilor art. 1341

alin. (3) din Legea nr. 8/1996 
Modalitatea de soluţionare -

6.4. ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE25 
Nr. Crt. Descrierea  activităţii 

Întocmit de CABINET INDIVIDUAL DE CONTABILITATE BUDEŞ STERE  
Nr. de înregistrare 16/23.03.2012 
 
Declarăm pe propria răspundere că toate datele completate  sunt conforme cu documentele financiar 
contabile, 

 
ADMINISTRATOR GENERAL          
GUIU RODICA 

 CABINET INDIVIDUAL DE  
CONTABILITATE,  

BUDEŞ STERE  
 
Prezenta Dare de seamă a fost aprobată de Adunarea Generală în şedinţa din data de 
23.03.2012 

 

25 Se menţionază alte activităţi desfăşurate de către organismul de gestiune colectivă, de exemplu organizarea de seminarii, campanii 
de informare etc. 


