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INREG ISTRAREA SI EVIDENTA MANDATELOR

Procedura lnterna

I.INSCRIEREA

Mandatul de gestiune se completeaza si se semneaza olograf de catre fiecare titular de

drepturi (autor sau mostenitor) si este depus la Secretariatul Societatii Visarta unde va fi

inregistrat in Registru de intrari-lesiri.

Totodata, se completeaza si Lista de Repertoriu in care solicitantul va inscrie repertoriu de

opere pe care doreste sa-l incredinteze spre gestiune, societatii.

Formularul va fi completat si transmis obligatoriu si in fomat electronic si va fi cel Stabilit prin

Decizie ORDA .

Optional, solicitantul poate depune in format electronic, imagini ale operei inregistrate dar si

cataloage, pliante, albume, carti , etc. , prezentate fizic.

ln situatia in care exista mai multi mostenitori ai aceluiasi autor este valabil acelasi Repertoriu

depus de catre unul dintre ei.

Solicitantul va achita , la momentul depunerii cererii de inscriere, pentru fiecare mandat in

parte, o taxa de insciere care este stabilita de Adunarea generala pentru anul respectiv .

ln situatia in care solicitantul are si calitate de autor si calitate de mostenitor, sau daca este

titular de drepturi pentru mai multi autori, acesta va achita cate o taxa de inscriere pentru

fiecare mandat in parte.

Documentele de inscriere respectiv Mandatul de gestiune si repertoriu de opere sunt supuse

aprobarii Consiliului director, care analizeaza si hotaraste aprobarea respingerea inscrierii.

ln urma aprobarii de catre Consiliul Director, mandatul se inregistreaza in Registrul unic de

mandate si se arhiveaza.



Mandatul de gestiune este semnat de catre Presedintele societatii si Administratorul general.

II. RETRAGEREA

Membrii se pot retrage , la solicitarea acestora , transmitand o cerere scrisa, adresata

Consiliului Director al societatii Visarta, care va lua act de aceasta.

III.REINSCRIERE

Membrii retrasi pot solicita reinscrierea in randurile membrilor Visarta prin formularea unei

cereri adresata Consiliului Director.

Pentru cererile de reinscriere nu se se va mai percepe o noua taxa de inscriere si nici nu se va

completa un nou Mandat.

Este suficinta cererea aprobata de catre Consiliul Director.

Atat cererile de inscriere , cele de retragere cat si cele de reinscriere vor fi validate de catre

prima Adunare generala ordinara a societatii.

IV.COTIZATIA

Fiecarui titular de drepturi i se va retine cotizatia anuala, pentru fiecare mandat in parte.

Cotizatia anuala se retine din sumele repartizate, esalonat, in raport cu perioada detinerii

calitatii de membru.

Sumele din cotizatii ce raman neacoperite la sfarsitul anului, se reporteaza in anul urmator .

V. EVIDENTA MANDATELOR SIA REPERTORIULUI

Evidenta mandatelor se face prin indosarierea formularului de Mandat de gestiune, in ordinea

numarului de mandat, dat din Registrul unic de madate.

Evidenta repertoriului se tine atat scriptic alaturi de mandatul de gestiune facand parte

integranta din acesta, cat si electronic in format stabilit prin Deciza ORDA.

Pe acelasi format se face si actualizarea.

Aprobat in Adunarea Generala VISARTA din 30.03.2018
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