
R O M Â N I A
OFICIUL  ROMÂN  PENTRU  DREPTURILE  DE  AUTOR

D E C I Z I E

Nr. 34 din 23.01.2007
pentru aprobarea formatului 

Dării de seamă anuale a organismelor de gestiune colectivă 

Având în vedere dispoziţiile art. 135 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi  

completările ulterioare;

Ţinând cont de referatul Direcţiei Registre, Gestiune Colectivă şi Relaţii Publice nr. SG/108/23.01.2007;

În baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 din Hotărârea Guvernului  nr. 401/2006 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului  

Român pentru Drepturile de Autor şi a corpului de arbitri şi Deciziei nr. 32/2006 privind numirea în funcţia de director general adjunct al  

Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea 

D E C I Z I E :

Art. 1. Se aprobă formatul Dării de seamă anuală a organismelor de gestiune colectivă, prevăzut în Anexa care face parte integrantă 

din prezenta decizie.
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Art.  2.  Începând  cu  data  prezentei  decizii,  se  abrogă  Decizia  nr.61  din  09.02.2005  a  Directorului  General  al  ORDA privind 

aprobarea formatului anterior al dării de seamă anuale a organismelor de gestiune colectivă. 

DIRECTOR  GENERAL
Rodica PÂRVU

Anexa 
Deciziei nr.34 din 23.01.2007

GUVERNUL  ROMÂNIEI
          OFICIUL  ROMÂN
PENTRU  DREPTURILE  DE  AUTOR

ORGANISMUL DE GESTIUNE COLECTIVĂ1

Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de
Autor din Domeniul Artelor Vizuale VISARTA

pentru anul financiar 2009

ADRESA: 050182 Bucureşti, strada Fabrica de chibrituri nr. 9-11, sector 5

1 Se va menţiona denumirea completă a organismului de gestiune colectivă.
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DATE  DE  CONTACT  Telefon:  0374004026,  fax:  0318171692,   telefon  mobil 
0745035236, 0757076256
ADRESA DE E-MAIL  office@visarta.ro 

SITE: www.visarta.ro 

I. STRUCTURĂ  ŞI  ORGANIZARE

1. ADUNAREA GENERALĂ
Întrunire
(data si locul convocării)2

29 martie 2010 
Locul: strada Fabrica de chibrituri nr. 9-11, sector 5 Bucureşti. Au fost prezenţi 7 membrii. Nu s-a întrunit cvorumul 
si a fost reconvocată pentru data de 30 martie, la aceeaşi ora şi în acelaşi loc.

Modalitatea de convocare Pri anunţ în ziarul de anunturi De la a la z , prin afişare pe site-ul propriu, prin scrisori,
prin SMS şi prin trimitere mesaj pe adresa de e-mail pentru membrii 
care ne-au furnizat datele de contact

Număr membri participanţi La Adunarea Generală reconvocată pentru data de 30 martie au fost prezenţi 29 membrii. Au mai trimis mandat de 
reprezentare sau de vot, prin scrisoare  sau prin mandat scris şi semnat un număr total de 31 de membrii.

Şedinţe Adunării Generale
(ordinea de zi, proiectele de hotărâri, etc)

ORDINEA DE ZI:
1. Darea de seamă privind activitatea pe anul 2009
2. Raportul de activitate al Consiliului Director pe anul 2009
3. Prezentarea  şi aprobarea bilanţului contabil pe anul 2009
4. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
            pe anul 2010
5. Raportul comisiei de cenzori
6. Aprobarea cotizaţiei şi a taxei de înscriere pe anul 2010
7. Aprobarea înscrierii de noi membri şi retrageri
8. Aprobarea îndemnizaţiei pentru Consiliul Director

Comisia de cenzori şi Comisia privind controlul repartizării
             sumelor
9. Stabilirea cotizaţiei anuale şi a taxei de înscriere
10. Stabilirea indemnizaţiei pentru membrii Consiliului Director
11. Stabilirea îndemnizaţiei pentru membrii Comisiei de cenzori
12. Raportul comisiei privind accesul la informaţii şi al comisiei

privind controlul repartizării sumelor colectate
13. Diverse

2 Se vor menţiona inclusiv toate coordonatele Adunării Generale, în cazul reconvocării acesteia sau al Adunării Generale extraordinare.
3

http://www.visarta.ro/
mailto:office@visarta.ro


Actele (hotărârile) Adunării Generale3 Procesul Verbal al Adunarii Generale 
şi Hotarârea Adunarii Generale 2010

Modalitatea de vot in cadrul Adunării Generale Prin vot deschis, liber exprimat
Modalitatea  de îndeplinire a atribuţiilor conform 
prevederilor art. 21
din OG nr. 26/2000,
modificată
şi completată,
şi prevederilor statutare

Stabilirea strategiei şi 
a obiectivelor generale 
ale asociaţiei

da

Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi
a bilanţului contabil

da

Alegerea şi revocarea 
membrilor Consiliului 
director

        
nu

Alegerea si revocarea 
cenzorului sau, după 
caz, a membrilor 
comisiei de cenzori nu
Modificarea actului 
constitutiv şi a 
statutului

nu

Aprobarea 
comisionului 
administrativ anual

da

3 Se va anexa prezentei procesul-verbal al Adunării Generale, precum şi hotărârile acesteia.
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Alte atribuţii prevăzute
în lege sau în statut
(aprobarea 
constituirii fondului 
de rezerva, decide in 
privinta structurii 
organizatorice a ogc, 
stabilirea 
cuantumului 
indemnizatiilor de 
sedinta ale membrilor 
Consiliului director si 
ai Comisiei de 
cenzori, etc).

2. CONSILIUL DIRECTOR
Numirea4 si componenta membrilor Consiliului 
Director

Ştefan Găvenea , Preşedinte
Vasile Pop-Negreşteanu, membru
Vlad Calboreanu, membru. Au fost aleşi la AG din 2007 aşa cum este consemnat în Procesul Verbal al Adunării.

Mandatul membrilor Consiliului Director 5 ani (începând cu 2007)
Şedinţe5 7 ianuarie, 4 februarie, 4 martie, 26 martie,  10 aprilie, 28 aprilie, 14 mai, 10 iunie, 1 iulie, 5 septembrie, 14 octombrie, 

28 octombrie, 4 decembrie, 8 decembrie, 11 decembrie, 18 decembrie

Modalitatea 
de convocare pentru şedinţele Consiliului Director

Prima miercuri a fiecărei luni sau anunţ prin telefon

Actele Consiliului Director6 Procese verbale consemnate în registrul unic cu paginile numerotate.

Modalitatea de vot in cadrul Consiliului Director  Prin consens

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

Supravegherea 
gestiunii ogc7

- Prin rapoarte verbale prezentate în fiecare şedinţă a Consiliului Director şi consemnate în 
procesul verbal.
- Prin întrebări puse directorului executiv şi consilierului juridic de către  cenzori
- Prin întrebări puse  directorului executiv în şedinţele CD sau ori de câte ori a fost cazul
- Prin prezentarea situţiei plăţilor executate ca urmare a lucrărilor comisiei privind 
supravegherea repartizării sumelor colectate

4 Se va menţiona documentul/ele prin care au fost numiţi membri Consiliului Director.
5 Se va menţiona data la care a avut loc şedinţa Consiliului Director. 
6 Se vor anexa procesele-verbale de şedinţă ale Consiliului Director.
7 Se vor menţiona activiţăţile concrete prin care a fost realizată suprevegherea gestiunii organismului.
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Asigurarea punerii 
în executare a 
hotararilor 
Adunarii 
Generale

- Prin hotărârile luate de către Consiliul Director în şedinţele lunare şi consemnate în 
procesele verbale de şedinţă

Alte atribuţii 
prevăzute
în lege sau
în statut
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3. COMISIA DE CENZORI
Numirea8 si 
componenta9 membrilor Comisiei de cenzori Aleşi de Adunarea Generală din anul 2007 în următoarea componenţă:

Alexandru Badea, Carmen Iacob, Udrea Elena expert contabil autorizat cooptat prin aprobarea Adunării Generale din 
2008

Raportul Comisiei de cenzori10

Raportul anual a fost întocmit la data de 25.02.2010  şi a fost semnat de Alexandru Badea. Raportul de gestiune a fost 
întocmit la data de 04.03.2010 şi a fost semnat de contabilul autorizat, cenzor Elena Udrea

Mod de îndeplinire a atribuţiilor conform art. 27 din 
OG nr. 26/2000 modificată şi 
completată, şi prevederilor statutare

Asigurarea controlului economico-
financiar al 
ogc-urilor

Prin întrebări puse directorului executiv şi contabilului de către cenzorii 
Alexandru Badea  şi de expertul contabil cooptat, Elena Udrea

Verificarea
modului de colectare si de 
repartitie

Prin  prezentarea lunară a sumelor încasate de la colectorii unici, de la colectorii 
dreptului de suită sau din contracte de cesiune sau de editare. Prin prezentarea 
procesului verbal al comisiei privind controlul repartizării sumelor.

Alte atribuţii prevăzute în lege sau
în statut

4. ADMINISTRATORUL GENERAL
Numele persoanei, numire11 Gheorghe Voican, numit prin decizia nr.1 din 21 martie 2006 care a înlocuită de Decizia nr. 2 din 9 martie 2000 

ambele  semnate de Preşedintel în funcţie, Alexandru Ghilduş. 
Mandat Contract de muncă pe perioadă nedeterminată
Actele 
administratorului 
general

- Reprezintă VISARTA în relaţiile cu terţii alături de membrii Consiliului director pe 
competenţe şi angajează Societatea faţă de terţi solidar cu aceştia

- Reprezintă societatea putând face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de 
activitate al VISARTA în limita competenţei stabilite de Consiliul director
- Asigură conducerea curentă a VISARTA umrărind îndeplinirea hotărârilor Consiliului director
- Angajează şi concediază, cu avizul Consiliului director, salariaţii stabilind drepturile şi obligaţiile fiecăruia 
prin fişa postului pentru fiecare angajat ca anexe la contractul individual de muncă
- Stabileşte nivelul salarial pentru angajaţii din subordine conform prevederilor legislaţiei muncii
- Aduce la îndeplinire hotărârile şi deciziile luate în Adunarea Generală şi în Consiliul Director
- Analizează şi decide asupra utilizării fondurilor băneşti repartizate de Adunarea Generală compartimentelor 
operative şi funcţionale urmăriond respectarea lor
- Aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi în baza actelor justificative

8 Se va menţiona documentul/ele prin care au fost numiţi membri Comisiei de Cenzori.
9 Se va preciza persoana care are calitatea de expert contabil.
10 Se vor menţiona data şi persoanele care au semnat raportul Comisiei de Cenzori; raportul Comisiei de cenzori va fi anexat dării de seamă anuale.
11 Se va menţiona documentul prin care a fost numit administratorul general.
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- Asigură coordonarea activităţii VISARTA în vederea realizării obiectului său de activitate şi de prevenirea 
producerii de prejudicii
- Propune spre aprobare Consiliului director modalităţile de stabilire a metodologiilor ce urmează a fi 
negociate cu utilizatorii

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

Prin consultarea şi implicarea consilierului juridic în actele şi activităţile susceptibile a deveni litigioase şi în cele 
care sunt deja litigioase şi producătoare de prejudicii

 
5. COMISIA PERMANENTĂ SPECIALĂ PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢII

Numire12, componenţă Sandu Matei Şerban, Radu Dan,  aleşi de Adunarea Generală din 2005 şi Culic Gabriela aleasă în 2008
Mandat 5 ani începînd cu 2007
Atribuţii Soluţionarea cererilor privind accesul la informaţii adresate de membrii VISARTA 
Număr de sesizări primite şi precizarea obiectului 
acestora Nici una
Modalitatea de soluţionare a
sesizărilor primite Nu a fost cazul

6. ALTE COMISII ALE ORGANISMULUI DE GESTIUNE COLECTIVĂ
Denumirea comisiei Comisia pentru controlul repartizării sumelor colectate
Numirea membrilor13, componenta Aleşi de Adunarea Generală din anul 2005 în următoarea componenţă: , Vasile Olac, Claudia Popescu şi Gheorghe 

Gogescu ales în 2007

Mandat 5 ani
Atribuţii În baza informaţiilor primite de la membrii şi culese de pe canalele media controlează repartizarea  sumele colectate 

pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi retransmiterea prin cablu.
Modalităţi concrete de îndeplinire a atribuţiilor14 Întrunire în şedinţe de lucru avînd drept scop repartizarea sumelor cuvenite fiecărui membru în funcţie de utilizarea 

repertoriului fiecăruia. Şedinţele s-au ţinut la 5 martie, 1 iulie, 22 septembrie, 11 decembrie, 23 decembrie S-au 
încheiat procese verbale şi au fost întocmite şi semnate tabele nominale cu sumele repartizate

7. PATRIMONIUL, VENITURILE şi CHELTUIELILE DE ADMINISTRARE, ORGANIZARE INTERNĂ
Patrimoniul15 Obiecte de inventar care constau în principal din:

- Echipamente de calcul şi periferice, aparat de fotografiat digital, cameră de luat vederi digitală, combină audio, frigider, piese  
de mobilier,  aparate telefonice fix şi  mobil,  ventilator,  radiatoare   electrice,   câteva obiecte necesare la locul  de muncă  
(cafetieră, pahare, ceşti, tavă etc).

12 Se va menţiona documentul/ele prin care au fost numiţi membri Comisiei speciale privind accesul la informaţii.
13 Se va menţiona documentul/ele prin care au fost numiţi membri Comisiilor de specialitate.
14 Se vor menţiona data la care s-a întrunit Comisia, hotărârile adoptate, proiectele/ propuse, etc.
15 Se va menţiona componenţa patrimoniului organismului de gestiune colectivă.
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Obiecte ce se află în folosinţă  la sediul societăţii 

Venituri TOTAL 142.379 lei
Surse - cotizaţii ale membrilor taxa de înscriere: 61.242 lei

- reţineri din drepturile gestionate: 80.900 lei
- alte venituri (se vor preciza în mod obligatoriu): 237lei, din care:
 - dobânda cont curent:  121 lei
-  diferenţă curs valutar: 116 lei

Cheltuieli de 
administrare

TOTAL  242.840 lei

Destinaţie - investiţii (înreţinere şi reparaţii): 2.807 
- consumabile: 2.718 lei
- combustibili: 3.598 lei
- deplasări: 6.671 lei
- salarii permanenţi: 92.114 lei
- tichete de masă: 2.820 lei
- colaboratori: 26.525 lei
- comisioane bancare:1.471 lei
- alte cheltuieli (se vor preciza în mod obligatoriu):   lei, din care:
                       - utilitati, energie şi apa: 2.660 lei
                       - chelt. Poştale şi telefon: 8.843 lei
                       - chirie: 13.169 lei
                       - protocol, reclamă: 1.220 lei
                       - obiecte inventar: 1.000 lei 
                       - servicii terţi: 39.212 lei
                       - taxe particpare AG: 1.579 lei
                       - cotizaţie IFRRO: 3.158 lei

                       - contributii angajator: 28.972  lei
                       - taxe şi impozite   C. Muncă: 813 lei
                       - premii: 1.000 lei
                       - ajutor înmormântare: 2.490 lei

Număr de angajaţi16 2 cu contract de muncă, 1 colaborator cu contract de prestări servicii (colaborare)
Structură teritorială17 Nu

16 Se va menţiona numărul total de angajaţi, cu precizarea numărului de angajaţi permanenţi şi cel al angajaţilor cu contract de muncă pentru perioada detreminată/colaborare, etc.
17 Se va menţiona numărul de structuri teritoriale, locaţia acestora şi numărul de angajaţi pentru fiecare structură.
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II. TITULARI DE DREPTURI

1. MEMBRI
Modalităţi de admitere18 Prin completarea MANDATULUI DE GESTIUNE şi a FIŞEI REPERTORIULUI , taxa de 

adeziune de 50 lei, şi cotizaţia anuală de 240 lei
Conţinutul mandatului de gestiune19 Anexat (este prezent  în format descărcabil pe site-ul propriu)

Persoana responsabilă  de verificarea mandatelor de 
gestiune

Preşedintele şi Directorul executiv

Număr membri - la începutul anului: 219
- la sfârşitul anului:  310

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

Scriptic şi electronic pentru acei membri care au depus la VISARTA si reperetoriul în format electronic.

Retragerea calităţii de membru al ogc20 Hrib Teodeor, la cerere

2. STATUT
Modificări ale statutului21 nu
Avizul O.R.D.A. de modificare a statutului

Încheierea 
Judecătorească
prin care s-a dispus înregistrarea modificării avizate 
în Registrul asociaţiilor si fundaţiilor aflat la 
Judecătoria în a carei rază teritorială
 îşi are sediul ogc 

nu

18 Se vor menţiona condiţiile de admitere ca membru, inclusiv valoarea taxei de adeziune şi a taxei anuale.
19 Se va anexa dării de seamă un formular al mandatului de gestiune.
20 Se vor menţiona, dacă există, cazurile concrete de retragere a calităţii de membru al organismului de gestiune colectivă (menrul căruia i s-a retras calitatea, oraganul care a aprobat retragerea, 
motivul pentru care s-a hotărât retragerea, actul prin care s-a dispus retragerea, etc.)
21 Se vor menţiona principalele modificări aduse statutului.
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3. REPERTORIU
Repertoriul gestionat
(obiect) 

- la începutul anului creaţia semnată de 219  membri români
- la sfârşitul anului creaţia semnată de 310 membrii români
- creaţia semnată de membrii pe care VISARTA îi reprezintă prin contract de reprezentare reciprocă semnat  

cu 23 de societăţi similare din străinătate
Modalitatea de evidenţă 
a repertoriului22

(scriptic/electronic)

Repertoriul se compune din operele înscrise în formularul LISTA REPERTORIULUI pe care fiecare membru o 
completează la înscriere şi din totalitatea operelor semnate cu numele autorului ce a acordat mandat de gestiune 
(pentru autorii români). Autorii români au autoritatea şi opţiunea de a suplimenta LISTA REPERTORIULUI ori de 
cîte ori consideră că este cazul.
Pentru autorii străini conform listei actualizate anual prin grija societăţii surori cu care VISARTA are încheiat 
contract de reprezentare reciprocă, listă pe care o primim în format electronic de la societatea BILD KUNST din 
Germania actualizată o dată pe an. Dacă peste an apar modificări fiecare societate ne informează prin poşta 
electronică.

Proceduri de actualizare
a repertoriului

Repertoriul 
intern

Proceduri 
scrise

Prin completarea MANDATULUI DE GESTIUNE şi a FIŞEI REPERTORIULUI 
la înscriere sau ulterior prin adăugare

Persoana 
responsabilă 
de actulizarea 
repertoriului

Avramescu Daniela

Repertoriul 
extern

Proceduri 
scrise Lista autorilor actualizată anual prin grija societăţilor surori şi prin catalogul în 

format electronic realizat de BILD KUNST din Germania
Persoana 
responsabilă 
de actulizarea 
repertoriului

Avramescu Daniela

Modalitatea de punere in executare a contractelor 
încheiate cu organisme străine care gestionează 
drepturi similare23

În anul 2009 nu s-a încheiat nici un contract de reprezentare reciprocă 

22 Se vor menţiona inclusive documentele în baza cărora se înregistrează şi/sau actualizează repertoriul fiecărui membru.
23 Se vor menţiona numărul de contracte de reciprocitate încheiate cu organismele similare din străinătate, denumirea organismului din străinătate, tipul  şi data încheierii
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III. OBIECTUL ACTIVITĂŢII ORGANISMULUI DE GESTIUNE COLECTIVĂ 
1. ÎNCASĂRI şi REPARTIZĂRI

Sume rămase nerepartizate din anii anteriori TOTAL: 0, din care:
- lei din anul 
- lei din anul 

Sume colectate în anul pentru care se face 
raportarea (TOTAL)

631.949 lei

Sume repartizate membrilor
în anul pentru care se face raportarea

TOTAL, din care: 631.949 lei
Membrilor români TOTAL: 618.615 lei

Organismelor din 
străinătate

TOTAL 13.334 lei

Sume plătite membrilor în anul pentru care se 
face raportarea24 

TOTAL, din care: 416.458lei
Membrilor români TOTAL: 416.458 lei
Organismelor din 
străinătate

Sume rămase nerepartizate
în anul pentru care se face raportarea (TOTAL)
Dobânzi (TOTAL)
şi destinaţia acestora

 140.877 lei reprezintă dobanzile depozitelor unde se afla sumele nerevendicate din dreptul de suită

Sumele au fost încasate/repartizate după cum urmează:
REPRODUCERE

Reproducere

Sume nerepartizate din 
anii anteriori

TOTAL: 0, din care:
- lei din anul 
- lei din anul 

Sume colectate în 
anul  pentru  care  se  face 
raportarea

TOTAL, din care: 23.154 lei
Utilizatori  instituţii 
publice
Utilizatori persoane 
juridice de drept 
privat
TOTAL, din care: 23.154 lei

24 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.
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Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 
care se face raportarea

Membrilor români 20.852 lei
Organismelor din 
străinătate

  2.302 lei

Sume  plătite  membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea25

TOTAL, din care: 3443 lei
Membrilor români 3443 lei
Organismelor din 
străinătate

Data la care s-au făcut 
repartizările
Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate
Reguli de repartiţie 26  Conform anexelor la contracte
Organul  de  conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie

  

Număr utilizatori 
identificaţi
Număr 
utilizatori – plătitori
Număr utilizatori care au 
transmis documente în 
baza cărora se face 
repartiţia
Persoana/ele responsabilă 
de colectare
Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie
Situatia litigiilor cu 
utilizatorii

Numar sesizări 
pentru neplată, 
stadiul sesizărilor
Numar sesizări 
pentru nefurnizarea 
de informaţii, 
stadiul

25 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.
26 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentul în baza cărora acestea au fost stabilite.
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Număr utilizatori 
acţionaţi în 
instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul 
acţiunilor în justiţie

1

DISTRIBUIRE:
Distribuire Sume nerepartizate din 

anii anteriori
TOTAL: .................................., din care:

- ................. lei din anul ...............................
- ................. lei din anul ...............................

Sume colectate în 
anul  pentru  care  se  face 
raportarea

TOTAL, din care:
Utilizatori  instituţii 
publice
Utilizatori persoane 
juridice de drept 
privat

Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 
care se face raportarea

TOTAL, din care:
Membrilor români
Organismelor din 
străinătate

Sume  plătite  membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea27

TOTAL, din care:
Membrilor români
Organismelor din 
străinătate

Data la care s-au făcut 
repartizările

Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate
Reguli de repartiţie 28

Organul  de  conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie

27 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.
28 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentul în baza cărora acestea au fost stabilite.
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Număr utilizatori 
identificaţi

TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face raportarea.

Număr 
utilizatori – plătitori
Număr utilizatori care au 
transmis documente în 
baza cărora se face 
repartiţia
Persoana/ele responsabilă 
de colectare
Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie
Situatia litigiilor cu 
utilizatorii

Numar sesizări 
pentru neplată, 
stadiul sesizărilor
Numar sesizări 
pentru 
nefurnizarea de 
informaţii, stadiul
Număr utilizatori 
acţionaţi în 
instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul 
acţiunilor în 
justiţie

COMUNICARE PUBLICĂ:
Teatre Sume nerepartizate din 

anii anteriori
TOTAL: .................................., din care:

- ................. lei din anul ...............................
- ................. lei din anul ...............................

Sume colectate în 
anul  pentru  care  se  face 
raportarea

TOTAL, din care:
Utilizatori  instituţii 
publice
Utilizatori persoane 
juridice de drept 
privat
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Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 
care se face raportarea

TOTAL, din care:
Membrilor români
Organismelor din 
străinătate

Sume  plătite  membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea29

TOTAL, din care:
Membrilor români
Organismelor din 
străinătate

Data la care s-au făcut 
repartizările
Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate
Reguli de repartiţie 30

Organul  de  conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie
Număr utilizatori 
identificaţi

TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face raportarea.

Număr 
utilizatori – plătitori
Persoana/ele responsabilă 
de colectare
Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie
Situatia litigiilor cu 
utilizatorii

Numar sesizări 
pentru neplată, 
stadiul sesizărilor
Numar sesizări 
pentru 
nefurnizarea de 
informaţii, stadiul

29 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.
30 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentul în baza cărora acestea au fost stabilite.
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Număr utilizatori 
acţionaţi în 
instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul 
acţiunilor în 
justiţie

Cinematografe Sume nerepartizate din 
anii anteriori

TOTAL: .................................., din care:
- ................. lei din anul ...............................
- ................. lei din anul ...............................

Sume colectate în 
anul  pentru  care  se  face 
raportarea

TOTAL, din care:
Utilizatori  instituţii 
publice
Utilizatori persoane 
juridice de drept 
privat

Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 
care se face raportarea

TOTAL, din care:
Membrilor români
Organismelor din 
străinătate

Sume  plătite  membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea31

TOTAL, din care:
Membrilor români
Organismelor din 
străinătate

Data la care s-au făcut 
repartizările
Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate
Reguli de repartiţie 32

Organul  de  conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie

31 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.
32 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentul în baza cărora acestea au fost stabilite.
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Număr utilizatori 
identificaţi

TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face raportarea.

Număr 
utilizatori – plătitori
Număr utilizatori care au 
transmis documente în 
baza cărora se face 
repartiţia
Persoana/ele responsabilă 
de colectare
Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie
Situatia litigiilor cu 
utilizatorii

Numar sesizări 
pentru neplată, 
stadiul sesizărilor
Numar sesizări 
pentru 
nefurnizarea de 
informaţii, stadiul
Număr utilizatori 
acţionaţi în 
instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul 
acţiunilor în 
justiţie

Ambiental33

Sume nerepartizate din 
anii anteriori

TOTAL: .................................., din care:
- ................. lei din anul ...............................
- ................. lei din anul ...............................

Sume colectate în 
anul  pentru  care  se  face 
raportarea

TOTAL, din care:
Utilizatori  instituţii 
publice
Utilizatori persoane 
juridice de drept 
privat
TOTAL, din care:

33 Se vor menţiona distinct toate elementele solicitate pentru ambiental audio, respectiv audiovizual.
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Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 
care se face raportarea

Membrilor români
Organismelor din 
străinătate

Sume  plătite  membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea34

TOTAL, din care:
Membrilor români
Organismelor din 
străinătate

Data la care s-au făcut 
repartizările

Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate
Reguli de repartiţie 35

Organul  de  conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie
Număr utilizatori 
identificaţi

TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face raportarea.

Număr 
utilizatori – plătitori
Număr utilizatori care au 
transmis documente în 
baza cărora se face 
repartiţia
Persoana/ele responsabilă 
de colectare
Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie
Situatia litigiilor cu 
utilizatorii

Numar sesizări 
pentru neplată, 
stadiul sesizărilor
Numar sesizări 
pentru 
nefurnizarea de 
informaţii, stadiul

34 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.
35 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora acestea au fost stabilite.
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Număr utilizatori 
acţionaţi în 
instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul 
acţiunilor în 
justiţie

Lucrativ Sume nerepartizate din 
anii anteriori

TOTAL: .................................., din care:
- ................. lei din anul ...............................
- ................. lei din anul ...............................

Sume colectate în 
anul  pentru  care  se  face 
raportarea

TOTAL, din care:
Utilizatori  instituţii 
publice
Utilizatori persoane 
juridice de drept 
privat

Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 
care se face raportarea

TOTAL, din care:
Membrilor români
Organismelor din 
străinătate

Sume  plătite  membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea36

TOTAL, din care:
Membrilor români
Organismelor din 
străinătate

Data la care s-au făcut 
repartizările
Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate
Reguli de repartiţie 37

Organul  de  conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie

36 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.
37 Se vor detaliat menţiona regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora acestea au fost stabilite.
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Număr utilizatori 
identificaţi

TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face raportarea.

Număr 
utilizatori – plătitori
Număr utilizatori care au 
transmis documente în 
baza cărora se face 
repartiţia
Persoana/ele responsabilă 
de colectare
Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie
Situatia litigiilor cu 
utilizatorii

Numar sesizări 
pentru neplată, 
stadiul sesizărilor
Numar sesizări 
pentru 
nefurnizarea de 
informaţii, stadiul
Număr utilizatori 
acţionaţi în 
instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul 
acţiunilor în 
justiţie
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RADIODIFUZARE:
Organisme de radiodifuziune Sume nerepartizate din 

anii anteriori
TOTAL: .................................., din care:

- ................. lei din anul ...............................
- ................. lei din anul ...............................

Sume colectate în 
anul  pentru  care  se  face 
raportarea

TOTAL, din care:
Utilizatori  instituţii 
publice
Utilizatori persoane 
juridice de drept 
privat

Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 
care se face raportarea

TOTAL, din care:
Membrilor români
Organismelor din 
străinătate

Sume  plătite  membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea38

TOTAL, din care:
Membrilor români
Organismelor din 
străinătate

Data la care s-au făcut 
repartizările

Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate
Reguli de repartiţie 39

Organul  de  conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie
Număr utilizatori 
identificaţi

TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face raportarea.

Număr 
utilizatori – plătitori
Număr utilizatori care au 
transmis play-list-uri

38 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.
39 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora acestea au fost stabilite.
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Persoana/ele responsabilă 
de colectare
Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie
Situatia litigiilor cu 
utilizatorii

Numar sesizări 
pentru neplată, 
stadiul sesizărilor
Numar sesizări 
pentru 
nefurnizarea de 
informaţii, stadiul
Număr utilizatori 
acţionaţi în 
instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul 
acţiunilor în 
justiţie

Organisme de televiziune Sume nerepartizate din 
anii anteriori

TOTAL: .................................., din care:
- ................. lei din anul ...............................
- ................. lei din anul ...............................

Sume colectate în 
anul  pentru  care  se  face 
raportarea

TOTAL, din care:  lei
Utilizatori  instituţii 
publice

 lei

Utilizatori persoane 
juridice de drept 
privat

Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 
care se face raportarea

TOTAL, din care:  lei
Membrilor români
Organismelor din 
străinătate

 lei

Sume  plătite  membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea40

TOTAL, din care:
Membrilor români
Organismelor din 
străinătate

40 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.
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Data la care s-au făcut 
repartizările

Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate
Reguli de repartiţie 41

Organul  de  conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie
Număr utilizatori 
identificaţi

TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face raportarea.

Număr 
utilizatori – plătitori
Număr utilizatori care au 
transmis play-list-uri
Persoana/ele responsabilă 
de colectare
Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie
Situatia litigiilor cu 
utilizatorii

Numar sesizări 
pentru neplată, 
stadiul sesizărilor
Numar sesizări 
pentru 
nefurnizarea de 
informaţii, stadiul
Număr utilizatori 
acţionaţi în 
instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul 
acţiunilor în 
justiţie

41 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora acestea au fost stabilite.
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RETRANSMITERE PRIN CABLU:
Retransmitere prin cablu Sume nerepartizate din 

anii anteriori
TOTAL: 0, din care:

- lei din anul 
- lei din anul 

Sume colectate în 
anul  pentru  care  se  face 
raportarea

TOTAL, din care: 234.191 lei
Utilizatori  instituţii 
publice
Utilizatori persoane 
juridice de drept 
privat

Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 
care se face raportarea

TOTAL, din care: 234.191 lei
Membrilor români 234.191 lei
Organismelor din 
străinătate

Sume  plătite  membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea42

TOTAL, din care:
Membrilor români 223.236 lei
Organismelor din 
străinătate

Data la care s-au făcut 
repartizările
Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate

Tuturor membrilor societăţii

Reguli de repartiţie 43 Repartiţia a fost făcută împreună cu  Comisia privind controlul  repartizării  sumelor colectate 
în  funcţie  de  gradul  de  utilizare  a  repertoriului  fiecărui  membru,  pe  baza  informaţiilor  
colectate  din  canalele  media  şi  din  informările  proprii  trimise  de  membri.  Regulile  de  
repartiţie utilizate sunt cele din regulamentul aprobat de Adunarea generală

Organul  de  conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie

Regulamentul de repartizare aprobat de Adunarea generală

Număr utilizatori 
identificaţi

TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face raportarea.

42 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.
43 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora acestea au fost stabilite.
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Număr 
utilizatori – plătitori
Număr utilizatori care au 
transmis documente în 
baza cărora se face 
repartiţia
Persoana/ele responsabilă 
de colectare
Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie
Situatia litigiilor cu 
utilizatorii

Numar sesizări 
pentru neplată, 
stadiul sesizărilor
Numar sesizări 
pentru 
nefurnizarea de 
informaţii, stadiul
Număr utilizatori 
acţionaţi în 
instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul 
acţiunilor în 
justiţie

COPIE PRIVATĂ:
Copie privată44 (exclusiv domeniul 

grafic)
Sume nerepartizate din 
anii anteriori

Sume colectate în 
anul  pentru  care  se  face 
raportarea

TOTAL, din care: 129.194 lei
Utilizatori  instituţii 
publice
Utilizatori persoane 
juridice de drept 
privat

129.194 lei

TOTAL, din care: 129.194 lei 
Membrilor români 129.194 lei

44 Se vor comunica separat atat situatiile privind sumele colectate reprezentand remuneraţia compensatorie pentru copia privată din domeniul grafic cat şi sumele din domeniul sonor şi audiovizual
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Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 

Organismelor din 
străinătate

Sume  plătite  membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea45

TOTAL, din care: 130.744 lei
Membrilor români 130.744 lei 
Organismelor din 
străinătate

Data la care s-au făcut 
repartizările 1 iulie 2009

Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate

Tuturor membrilor

Reguli de repartiţie 46 Conform regulamentului aprobat de Adunarea generală şi  pe baza informaţiilor culese din 
massmedia, trimise de membrii, culese de la targuri de carte si din librarii

Organul  de  conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie

Adunarea generală

Număr utilizatori 
identificaţi
Număr 
utilizatori – plătitori
Număr utilizatori care au 
transmis documente în 
baza cărora se face 
repartiţia
Persoana/ele responsabilă 
de colectare
Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie

Daniela Avramescu împreună cu Comisia privind controlul repartizării sumelor colectate

Situatia litigiilor cu 
utilizatorii

Numar sesizări 
pentru neplată, 
stadiul sesizărilor
Numar sesizări 
pentru 
nefurnizarea de 
informaţii, stadiul

45 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.
46 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora au fost stabilite.
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Număr utilizatori 
acţionaţi în 
instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul 
acţiunilor în 
justiţie
DREPTUL DE SUITĂ:

Dreptul de suită Sume nerepartizate din 
anii anteriori

TOTAL: 0, din care:
- lei din anul 
- lei din anul 

Sume colectate în 
anul  pentru  care  se  face 
raportarea

TOTAL, din care: 245.410 lei
Utilizatori  instituţii 
publice
Utilizatori persoane 
juridice de drept 
privat

245.410 lei

Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 
care se face raportarea

TOTAL, din care: 245.410 lei
Membrilor români 234.379 lei
Organismelor din 
străinătate

 11.031 lei

Sume  plătite  membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea47

TOTAL, din care: 62.458 lei 
Membrilor români 62.458 lei 
Organismelor din 
străinătate

Data la care s-au făcut 
repartizările Trimestrial si lunar conform informaţiilor şi sumelor trimise de casele de licitaţie

Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate
Reguli de repartiţie Nominal   conform rapoartelor  trimise  de  utilizatori  (case  de  licitatie)  şi  certificatelor  de 

moştenitor ale celor care au revendicat sumele sau ale membrilor 
Organul  de  conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie

Sumele fiind încasate şi raportate nominal nu a fost nevoie de criterii de repartiţie ci doar de 
documente privind moştenirea sau calitatea de autor sau membru al VISARTA

47 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.
29



Număr utilizatori 
identificaţi

TOTAL 12, 

Număr 
utilizatori – plătitori

5

Număr utilizatori care au 
transmis documente în 
baza cărora se face 
repartiţia

5

Persoana/ele responsabilă 
de colectare

Gheorghe Voican

Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie

Avramescu Daniela si firma de contabilitate

Situatia litigiilor cu 
utilizatorii

Numar sesizări 
pentru neplată, 
stadiul sesizărilor

3

Numar sesizări 
pentru 
nefurnizarea de 
informaţii, stadiul

nu

Număr utilizatori 
acţionaţi în 
instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul 
acţiunilor în 
justiţie

3

ALTELE:
Altele

(se vor preciza)
Sume nerepartizate din 
anii anteriori

TOTAL: .................................., din care:
- ................. lei din anul ...............................
- ................. lei din anul ...............................

Sume colectate în 
anul  pentru  care  se  face 
raportarea

TOTAL, din care:
Utilizatori  instituţii 
publice
Utilizatori persoane 
juridice de drept 
privat
TOTAL, din care:
Membrilor români
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Sume repartizate 
membrilor în anul pentru 

Organismelor din 
străinătate

Sume  plătite  membrilor 
în anul pentru care se face 
raportarea48

TOTAL, din care:
Membrilor români
Organismelor din 
străinătate

Data la care s-au făcut 
repartizările

Numărul membrilor 
cărora le-au fost 
repartizate sumele 
colectate
Reguli de repartiţie 49

Organul  de  conducere 
care a aprobat criteriile de 
repartiţie
Număr utilizatori 
identificaţi

TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face raportarea.

Număr 
utilizatori – plătitori
Număr utilizatori care au 
transmis documente în 
baza cărora se face 
repartiţia
Persoana/ele responsabilă 
de colectare
Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie
Situatia litigiilor cu 
utilizatorii

Numar sesizări 
pentru neplată, 
stadiul sesizărilor
Numar sesizări 
pentru nefurnizarea 
de informaţii, stadiul

48 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.
49 Se vor menţiona detaliat regulile de repartiţie, precum şi documentele în baza cărora au fost stabilite.
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Număr utilizatori 
acţionaţi în instanţă, 
obiectul acţiunilor, 
stadiul acţiunilor în 
justiţie

ACTIVITATEA DE COLECTOR UNIC:
Domeniul

(sursa de colectare)
Sume nerepartizate din 
anii anteriori

TOTAL: .................................., din care:
- ................. lei din anul ...............................
- ................. lei din anul ...............................

Sume colectate în 
anul  pentru  care  se  face 
raportarea

TOTAL, din care:
Utilizatori  instituţii 
publice
Utilizatori persoane 
juridice de drept 
privat

Sume repartizate 
organismelor beneficiare

TOTAL, din care:50

Sume plătite 
organismelor beneficare 
în anul pentru care se face 
raportarea51

TOTAL, din care:52

Data la care s-au făcut 
repartizările
Număr utilizatori 
identificaţi

TOTAL .................., din care ............., în anul pentru care se face raportarea.

Număr 
utilizatori – plătitori
Număr utilizatori care au 
transmis documente în 
baza cărora se face 
repartiţia
Persoana/ele responsabilă 
de colectare
Persoana/ele responsabilă 
de repartiţie

50 Se vor menţiona sumele repartizate fiecărui organism de gestiune colectivă beneficiar şi data la care s-au făcut repartizările.
51 Se vor menţiona sumele plătite titularilor de drepturi reprezentând drepturi de autor sau drepturi conexe conform ştatelor de plată şi/sau altor documente de plată.
52 Se vor menţiona sumele repartizate fiecărui organism de gestiune colectivă beneficiar şi data la care s-au făcut repartizările.
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Situatia litigiilor cu 
utilizatorii

Numar sesizări 
pentru neplată, 
stadiul sesizărilor
Numar sesizări 
pentru 
nefurnizarea de 
informaţii, stadiul
Număr utilizatori 
acţionaţi în 
instanţă, obiectul 
acţiunilor, stadiul 
acţiunilor în 
justiţie

Reţineri  din  sumele 
colectate

Total

Dobânzi Total
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2. REGIMUL SUMELOR NEREPARTIZATE ŞI NEREVENDICATE
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Regimul sumelor 
nerepartizate

Total sume
Modalitatea 
concreta de 
administrare
Modalitatea 
concreta de 
administrare a 
veniturilor 
rezultate din 
plasamentele 
sumelor 
nerepartizate

Înainte de repartizare sumele colectate de colectorii  unici sunt depuse în depozite la termen în bancă.  
Sumele ce au fost obţinute din dobândă nu au fost repartizate. Valoarea totală a sumelor obţinute din  
dobândă la depozitele ce conţin atît sumele nerepartizate cât şi pe cele nerevendicate pe tot anul 2009 este 
de 71.119 lei

Regimul sumelor 
nerevendicate

Total sume 599.587 lei  Suma reprezintă dreptul  de suită colectat  de la casele de licitaţie  pentru autori  ai  căror  
moştenitori nu i-am identificat până acum

Modalitatea 
concreta de 
administrare

Sumele sunt ţinute în depozite bancare la termen. VISARTA a anunţat numele autorilor pentru care a 
colectat drepturi de suită prin, afişarea permanentă la sediul societăţii şi prin afişarea permanentă pe prima 
pagină a site-ului societăţii

Modalitatea 
concreta de 
administrare a 
veniturilor 
rezultate din 
plasamentele 
sumelor 
nerevendicate

Sumele nerevendicate sunt depuse în depozite la termen în bancă neevidenţiate separat ci împreună cu cele 
nerepartizate din copia privată. Valoarea totală a dobânzilor obţinute în anul 2009 a fost de 71.119 lei  şi 
nu a fost repartizată. 

 



3. SITUATIA LITIGIILOR CU UTILIZATORII
Număr total notificări 1

Număr total acţiuni în instanţă 4

IV. ACORDARE DE LICENŢE

Autorizaţii de licenţă neexclusivă acordate în baza 
metodologiilor încheiate

TOTAL............................, din care...................... in anul pentru care se face raportarea.

Elaborarea de metodologii şi stadiul negocierilor cu 
utilizatorii

Modalitatea de 
elaborare53

Stadiul 
negocierilor cu 
utilizatorii

Nici o televiziune nu a cerut licenţă neexclusivă conform metodologiei negociate, semnate şi 
publicate în Monitorul Oficial

Stadiul 
arbitrajelor 
Perspectivele 
negocierilor cu 
utilizatorii

Contracte generale încheiate cu organizatorii de 
spectacole, utilizatorii care desfăşoară activităţi de 
comunicare publică, organismele de radiodifuziune, 
televiziune şi retransmitere prin cablu

Număr contracte 
încheiate

53 Se vor menţiona documentele şi organul de conducere/comisia de specialitate care a elaborat propunerile de metodologii.
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V. PAGINĂ DE INTERNET

Statut da
Lista membrilor organelor de conducere centrale si locale, 
componenta comisiilor interne si lista responsabililor locali

da

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

da

Darea de seama anuala da
Informaţiile privind adunarea generala da
Alte date necesare informării membrilor Legislatie, prezentarea societatii, statut, lista membrilor

VI. ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DECÂT CELE DE COLECTARE ŞI REPARTIŢIE

Descrierea  activităţii
Nr. Crt.

ADMINISTRATOR GENERAL
    (NUMELE, SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA ÎN CLAR)

                     Daniela Avramescu
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