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

(1)

Felul operei Genul Operei

(2)

(3)

Autor/ Coautori

Titular de drepturi

Precizări
titular de
drepturi

(4)

(5)

(6)

Drepturi
gestionate

Cotă
drepturi
deţinute (%)

Anul de la
care se
calculează
termenul de
protecţie

Observaţii

(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.

