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.............................................................. 

  

MANDAT DE GESTIUNE 
(SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE) 

Încheiat astăzi, 

ziua…… luna …..… anul …......… 

 

SUBSEMNATUL(A):    AUTOR 

 

NUME:…………………………………….. PRENUME: ……………………………………………………. 

Pseudonim Literar:…………………………………………………………………………………………….. 

Domiciliat(ă) în: Localitatea……………………………………. Judeţ……………………………………… 

Strada ………………………………………………..……….Nr……… Bl. .......... Sc………. Ap…………. 

Cod postal………………...............Telefon…………....................…………………………………………. 

Născut(ă) în: Localitatea.................................. judeţ ........................................................................ 

Ziua.....Luna......Anul ................ 

Posesor: B.I./C.I. Seria    Nr. 

C.N.P.  

 

REPREZENTAT(Ă) PRIN:  MOŞTENITOR (1) * 

NUME:…………………………………….. PRENUME: ……………………………………………………. 

Domiciliat(ă) în: Localitatea……………………………………. Judeţ……………………………………… 

Strada ………………………………………………..……….Nr……… Bl. .......... Sc………. Ap…………. 

Cod postal………………...............Telefon…………....................…………………………………………. 

Posesor: B.I./C.I. Seria    Nr. 

C.N.P.  

 

REPREZENTAT(Ă) PRIN:  MOŞTENITOR (2) * 

NUME:…………………………………….. PRENUME: ……………………………………………………. 

Domiciliat(ă) în: Localitatea……………………………………. Judeţ……………………………………… 

Strada ………………………………………………..……….Nr……… Bl. .......... Sc………. Ap…………. 

Cod postal………………...............Telefon…………....................…………………………………………. 

Posesor: B.I./C.I. Seria    Nr. 

C.N.P.  
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REPREZENTAT(Ă) PRIN:  MOŞTENITOR (3) * 

NUME:…………………………………….. PRENUME: ……………………………………………………. 

Domiciliat(ă) în: Localitatea……………………………………. Judeţ……………………………………… 

Strada ………………………………………………..……….Nr……… Bl. .......... Sc………. Ap…………. 

Cod postal………………...............Telefon…………....................…………………………………………. 

Posesor: B.I./C.I. Seria    Nr. 

C.N.P.  

 

REPREZENTAT(Ă) PRIN:  MOŞTENITOR (4) * 

NUME:…………………………………….. PRENUME: ……………………………………………………. 

Domiciliat(ă) în: Localitatea……………………………………. Judeţ……………………………………… 

Strada ………………………………………………..……….Nr……… Bl. .......... Sc………. Ap…………. 

Cod postal………………...............Telefon…………....................…………………………………………. 

Posesor: B.I./C.I. Seria    Nr. 

C.N.P.  

REPREZENTAT(Ă) PRIN:  MOŞTENITOR (5) * 

NUME:…………………………………….. PRENUME: ……………………………………………………. 

Domiciliat(ă) în: Localitatea……………………………………. Judeţ……………………………………… 

Strada ………………………………………………..……….Nr……… Bl. .......... Sc………. Ap…………. 

Cod postal………………...............Telefon…………....................…………………………………………. 

Posesor: B.I./C.I. Seria    Nr. 

C.N.P.  

în calitate de mandant: 

I. În temeiul prevederilor art.123, 1232 din Legea nr.8/1996 cu modificarile si completarile 

ulterioare şi dispoziţiile  Codului civil acord prin prezentul contract mandatarei mele COPYRO 

mandatul de gestiune pentru a mă reprezenta în drepturile patrimoniale şi morale de autor aferente 

operei (operelor) sau contribuţiilor la opere al căror (co)autor sunt sau voi fi în condiţiile prevăzute 

de statutul COPYRO, după cum urmează: 

- medierea contractelor cu terţii utilizatori; 

- emiterea unei opere prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor 

sau imaginilor, inclusiv prin satelit; 

- transmiterea unei opere către public prin fir, cablu, fibră optică sau prin alt procedeu; 

- retransmiterea nealterată, simultană şi integrală a unei opere prin oricare dintre mijloacele 

amintite, de către un organism de emisie, diferit de organismul de origine a operei radiodifuzate sau 

televizate; 

- radiodifuzarea operei; 

- reproducerea operei; 



 

 

- comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea 

operei la dispoziţia publicului, astfel încât sa poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, 

în mod individual, de către public, inclusiv prin internet; 

- radiodifuzarea secundară; 

- prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate 

sau televizate; 

precum şi cu consimţământul meu, următoarele drepturi: 

- traducerea operei; 

- adaptarea; 

- importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu consimţământul 

meu, după operă; 

- reprezentarea teatrală a operei; 

- fixarea, reproducerea şi distribuirea operei în înregistrări sonore sau audiovizuale, orice 

transformări ale operei, inclusiv derivată; 

- reprezentarea în cadrul instanţelor de orice grad, inclusiv proceduri de mediere, arbitraj şi 

executare silită. 

II. În executarea prezentului contract de mandat, COPYRO va respecta clauzele legale şi 

generale prevăzute de art.134 din Legea nr. 8 /1996 a drepturilor de autor şi conexe, cu modificările 

şi completările ulterioare, în conformitate cu regulile de gestiune colectivă prevăzute în lege, astfel: 

- COPYRO nu va folosi nici o remuneraţie percepută pentru utilizarea drepturilor mele de 

autor, în afara celor prevăzute în mod expres de lege; 

- COPYRO va trebui să mă informeze periodic cu date exacte, complete şi detaliate despre 

activităţile legate de utilizarea operei mele; 

- COPYRO îmi asigură remuneraţiile ce mi se cuvin în mod proporţional cu utilizarea reală a 

operelor subsemnatului; 

- deciziile privind metodele şi regulile de colectare a remuneraţiei şi a altor sume de la 

utilizatori de către COPYRO, precum şi cele de repartizare a acestora între titularii de drepturi, cât şi 

cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective vor fi luate potrivit statutului; 

- COPYRO va urmări derularea activităţilor ce decurg din opera ce face obiectul prezentului 

contract, în cadrul instanţelor de orice grad, inclusiv proceduri de mediere, arbitraj şi executare 

silită. 

III. În vederea asigurării condiţiilor necesare pentru reprezentarea eficientă de către 

mandatara COPYRO a drepturilor de creanţă ce mi se cuvin, subsemnatul mandant mă oblig: 

- să furnizez lista lucrărilor tipărite şi reprezentate până la această dată conform anexei I la 

prezentul mandat; 

- să declar lucrările nou tipărite sau reprezentate, în termen de cel mult 10 zile de la apariţia 

sau de la aducerea acestora la cunoştinţa publicului; 

- să semnalez lucrările realizate la comandă, indicând clauzele contractuale ce poi greva 

asupra drepturilor de folosinţă ce-mi revin; 

- în cadrul relaţiilor profesionale, să-mi informez partenerii despre obligaţiile ce-mi revin prin 

aderarea la COPYRO; 

- să semnalez în scris, orice modificare a datelor personale, în termen de cel mult 10 zile de la 

apariţia acestora. 

IV. Clauzele prezentului mandat de gestiune se completează cu prevederile în materie din 

Codul civil. 

 MANDANT 

 Titularul dreptului de autor



 

 

DECLARATIE OPERE- Anexa la mandatul de gestiune 

Lista lucrărilor tiparite/reprezentate în România, pentru care subsemnatul(a) acord societăţii COPYRO  

mandatul de a-mi gestiona drepturile patrimoniale de autor: 

 

Nume: .................................................................      Prenume:....................................................................  

(SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE) 

Data: ……/………./…………………    

Titlul operei Felul operei Genul Operei Autor/ Coautori Titular de drepturi 

Precizări 

titular de 

drepturi 

Drepturi 

gestionate 

Cotă 

drepturi 

deţinute (%) 

Anul de la 

care se 

calculează 

termenul de 

protecţie 

Observaţii 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  

 

       

  
 

       

 
 

 



 

 

 

   NOTE :  

 

    (1) Se va indica titlul operei, precum şi volumul acesteia (dacă se cunoaşte). 

    (2) Se va menţiona felul operei scrise (individuală, comună , colectivă). 

    (3) Se va menţiona genul operei scrise (ex: roman, poezie, regie, scenariu, text etc. ). 

    (4) Se va menţiona numele şi prenumele autorului/coautorilor, precum şi pseudonimul/pseudonimele, conform declaraţiei autorului.  

    (5) Se va menţiona numele şi prenumele sau denumirea titularului de drepturi şi calitatea acestuia (autor, cesionar, moştenitor). 

    (6) Se va menţiona cesiunea şi durata acesteia, iar, în cazul moştenitorului, anul decesului autorului şi cota-parte a titularului/titularilor (în %). 

    (7) 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 derivat e; 10. mandat special.In caz de necompletare 

se considera acordate spre gestiune  toate drepturile precizate mai sus (1-10).   (exemplu completare:  1-10, 1-9,  etc.)  

    (8) Se vor menţiona procentele deţinute din total operă, conform declaraţiei autorului . Menţiunea este facultativă. In lipsa procentelor, se vor utiliza prevederile statutare si 

cele ale regulamentul de repartitie (ex: 100% etc. ). 

    (9) 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 (Se completeaza in cazul drepturilor mostenite cu anul de deces al autorului ). 

    (10) Se va menţiona teritoriul pentru care s-a acordat mandat, precum şi orice alte observaţii necesare.  In caz de necompletare se considera acordat pentru toate teritoriile. 

 

 


