
 

Anexa nr. 1 a Deciziei nr. 61/09.02.2005 

GUVERNUL  ROMÂNIEI
          OFICIUL  ROMÂN
PENTRU  DREPTURILE  DE  AUTOR

    Calea Victoriei 91-93, Et.2, 1109 - BUCUREŞTI  1* Tel./Fax: 212 50 70; 212 50 80; 212 50 90

                                                       Pentru anul financiar 2005
DENUMIRE VISARTA –  Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor 

din Domeniul Artelor Vizuale
 ADRESA 010433 Bucureşti, Str. Nicolae Iorga nr. 21

I. STRUCTURĂ  ŞI  ORGANIZARE

1) Componenţa organelor de conducere şi control (numele şi funcţia):
- ADUNAREA GENERALĂ
- CONSILIUL DIRECTOR

Alexandru Ghilduş – Preşedinte
Dumitru Şerban – Vicepreşedinte
Gheorghe Fărcăşiu – Vicepreşedinte
Emanuel Pârvu- Vicepreşedinte
Vasile Pop Negreşteanu – Vicepreşedinte

- COMISIA DE CENZORI
Vlad Ciobanu
Carmen Creţu
Constantin Aelenei

- PREŞEDINTE
Alexandru Ghilduş

      DIRECTOR EXECUTIV
      Gheorghe Voican

2) Componenţa  altor  organe  ale  organismului  de  gestiune  colectivă  (de  ex.  comisii  de 
specialitate)
Comisia specială privind accesul membrilor la informaţii :
Matei Şerban, Radu Dan, Petre Achiţenie

Comisia specială pentru repartizarea sumelor colectate din copia privată:
Bogdan Pietriş, Vasile Olac, Claudia Popescu
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3) Structură teritorială:
Nu are

4) Numărul de angajaţi (permanenţi): 3

5) Spaţiu disponibil:
Funcţionează în spaţiul închiriat de UAP din România din str.  Nicolae Iorga nr.  21 cu 
acordul proprietarului (Primăria Bucureşti)

6) Data la care s-a întrunit Adunarea Generală: 28 aprilie 2006

7) Modificări ale Statutului: A fost modificat statutul conform cerinţelor legale şi au fost 
înregistrate  modificările  în  Registrul  Asociaţiilor  şi  Fundaţiilor  aflat  la  grefa 
Judecătoriei sector 1 Bucureşti (Dosar nr. 10358/299/2006).

II. REPREZENTARE

1) Numărul titularilor de drepturi (proprii membrii):
a. la începutul anului _______140_____________
b. la sfârşitul anului ___170__________________

2) Contracte de reciprocitate încheiate cu organisme din străinătate:

Nr.
crt.

Denumire Ţara Data semnării Durata

1 AGADU Uruguay 1.12.2002 nedeterminata

Acest  contract,  deşi  a  fost  semnat  la  data  de  1.12.2002  abia  în  anul  2005  ne-a  parvenit 
exemplarul  original  trimis de partea uruguayană.

3) Afilieri la ONG-uri internaţionale: IFRRO

4) a) Protocoale neîncheiate (motivare): Nu au fost încheiate protocoalele de repartizare a 
sumelor colectate de către colectorii unici întrucât s-a ajuns la arbitraj iar soluţiile au 
fost date în anul 2006

b) Protocoale încheiate cu alte organisme de gestiune colectivă din România:

5) Reguli de repartiţie pentru fiecare categorie de drepturi gestionate, precizate conform 
prevederilor statutare: Regulile de repartizare a sumelor colectate pentru copia privată 
au  fost  stabilite  de  către  comisia  specială  ţinând  seama  de  gradul  de  utilizare  a 
repertoriului fiecărui membru.

6) Litigii judecătoreşti (se va preciza obiectul litigiilor şi numele celeilalte părţi):
a). Cauze civile
- soluţionate până la sfârşitul anului precedent:
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Litigiu cu S.C. AXLE PRODUCTION solutionat în favoarea autorilor prejudiciaţi, Gheorghe 
Coman şi Sava Stoianov, prin tranzacţie

- aflate pe rolul instanţelor:
Editura Corint – apel
Consiliul Local Târgu Jiu – recurs Înalta Curte de Justiţie 

 b). Cauze penale: nu
- soluţionate până la sfârşitul anului precedent:
- aflate pe rolul instanţelor:

III. VENITURI  ŞI  CHELTUIELI (în lei)

1) Venituri  O.G.C. TOTAL: __56.571,97___________________
din care:
c. cotizaţii ale membrilor __________90_________________________
d. reţineri din drepturile gestionate  _______55.610,61_____________
e. alte venituri (se vor preciza în mod obligatoriu) 

_____- diferente curs:_______869.2____________________
_____- diferente denominare:________2.16______________

2)  Cheltuieli de administrare
TOTAL:__________________75.859,43_________________
din care:
f. investiţii:
g. amortizare imobilizări corporale:      1.335,06
h. imobilizări necorporale:
i. cheltuieli materiale: (rechizite, ziare, consumabile, de exemplu)

1.247,62
j. salarii:           38.237,79
k. comisioane bancare: 915,22
l. alte cheltuieli (se vor preciza în mod obligatoriu):

- obiecte de inventar: 882,76
- tichete de masă: 1.615,90
- apă, energie electrică, gaze: 1.954,71
- cheltuieli de întreţinere şi reparaţii: 1.072
- chirie:       430,49
- protocol, reclama:       266,84
- transport:       223,50
- deplasări:       957,76
- taxe poştale şi telefon:    6.385,26
- servicii terţi (contabilitate, service birotică, avocat, salubritate, pagină 

web, de exemplu):     10.328,13
- diverse taxe (taxe judiciare, de exemplu):    101,94
- comision Inspectoratul Teritorial de Muncă: 184,28
- fond accidente:         224,20
- contribuţia la asigurările sociale:      5.413,40
- contribuţia la şomaj:         737,10
- contribuţia la sănătate:      2.672,69
- cadou copil salariat – Paşti:         500
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- diferente de curs:         172,78

Sume neutilizate in anii precedenti:    15.164,27

IV. ÎNCASĂRI  ŞI REPARTIZĂRI (acestea vor fi evidenţiate şi aplicate pentru fiecare din 
categoriile de drepturi pe care organismul de gestiune colectivă le gestioneză)

1)  Sume colectate reprezentând drepturile gestionate (cuvenite membrilor)
TOTAL:____________ 140.356,42__________________

din care: 
m. reproducere __________4.387,30___________________
n. difuzare ___________________________________________________
o. comunicare publică:
p. teatre ______________________________________________________
q. cinematografe _______________________________________________
r. discoteci, hoteluri etc. _________________________________________
s. emitere sau transmitere prin

i. radio_______________________________________________
ii. televiziune __________________________________________

t. retransmitere prin cablu  ________51.568,68______________________
u. copie privată _________28.401,83__________________________
v. drept de suită ________52.906,19______________________
w. altele (se vor preciza)__________________________________________
_________dobanzi bancare:_________3.092,42_________________________

2). Sume rămase nerepartizate din anii anteriori:
TOTAL:________________________________________

- documentele justificative şi modalităţile de repartizare a acestor sume către titularii de 
drepturi:

3) Sume repartizate în anul precedent:
TOTAL:__________ _____________________

a. membrilor români: 136.299,22

b. organismelor din străinătate:            4.057,20

4) Sume repartizate în anul precedent şi virate/plătite efectiv:
TOTAL:________________ ________________________

din care:

a). membrilor români: 23.783,05
- data la care sumele au fost repartizate şi plătite: - nov. 2005

b). organismelor din străinătate:
- data la care sumele au fost repartizate şi plătite:

5) Sume neplătite/nevirate:
TOTAL:________________116.573,37________________________
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a. Destinaţia sumelor neplătite/nevirate: urmează  efectuarea  plăţii  în  anul 
2005.

b. Organul de conducere care a stabilit destinaţia sumelor neplătite/nevirate:

6) Sume nerevendicate:
TOTAL:________________________________________

-  documentele justificative şi modalităţile de repartizare a acestor sume către titularii 
de drepturi:
8) Sume rezultate din plasamentele sumelor nerevendicate şi nerepartizate aflate în 

depozite bancare:
TOTAL:________________________________________

- documentele justificative şi modalităţile de repartizare a acestor sume către titularii de 
drepturi:

9) Sume obţinute din alte operaţiuni efectuate în limita obiectului de activitate:
TOTAL:________________________________________

- documentele justificative şi modalităţile de repartizare a acestor sume către titularii de 
drepturi:

9) Sume  obţinute cu titlu de prejudiciu sau daune ca urmare a încălcării dreturilor de 
autor sau conexe:

TOTAL:______150__________________________________
- documentele justificative şi modalităţile de repartizare a acestor sume către titularii de 

drepturi:
Conform hotararii judecatoresti

10) a) Perioadele la care s-au efectuat plăţile:

b) Dobânzi:
TOTAL:________________________________________

din care: 
- dobânzi obţinute din plasarea sumelor nerevendicate şi nerepartizate:
- alte dobânzi:

c) Destinaţia dobânzilor:

11)   Alte reţineri (art. 134 alin. 2 lit. c din Legea nr. 8/1996, modificată şi completată)

- modul în care au fost folosite aceste reţineri:

V. COPIE PRIVATĂ

1) Sume încasate:

2) Număr de plătitori:

3) Sumele şi data la care acestea au fost repartizate organismelor de gestiune colectivă 
beneficiare:

a) ____________________________________________________
b) ____________________________________________________
c) ____________________________________________________
d) ____________________________________________________
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4) Reţineri din sumele colectate:

5) Dobânzi:
-  Destinaţia dobânzilor:

VI.  RAPORTUL  COMISIEI  DE  CENZORI nr. ____/________

VII.   Alte  activităţi  decât  cele  de  colectare  şi  repartizare  a  sumelor  cuvenite 
titularilor de drepturi desfăşurate de organismele de gestiune colectivă.

VIII. Raportul de activitate al Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la 
Informaţii.

IX. Îndeplinirea dispoziţiilor art. 1341 alin. 1 din Legea nr. 8/1996, modificată şi 
completată.
Toate datele specificate la acest articol au fost publicate şi actualizate pe site-ul de 
internet www.visarta.ro

X. Activităţi privind asigurarea transparenţei informaţionale şi a activităţii de 
gestiune coelctivă.

Data 28 aprilie 2006

Semnătura  şi  ştampila
__________________                            
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