Anexa 1 la
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ORGANISMUL DE GESTIUNE COLECTIVĂ1
.Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de autor în Domeniul Artelor Vizuale VISARTA
2019
București, Str poet Panait Cerna nr.1, Bl.M52, Sc.3, Et 7, Ap. 85 Sector 3

ADRESA
DATE DE CONTACT

Telefon 031 620 7808, 0757076256, fax: 031 817 1692
RO28 RNCB 0072 0496 9656 0001,BCR Şerban Vodă

ADRESĂ DE
E-MAIL

office@visarta.ro
www.visarta.ro

SITE

12 86 81 85

COD FISCAL

CAPITOLUL I. Informaţii privind refuzurile de acordare a licenţelor (art. 156 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 8/1996

Numele utilizatorului

Autor Paul Rezeanu

1

Drepturile pentru care
a fost refuzată
acordarea licenței
neexclusive

Motivarea pe scurt
pentru neacordarea
licenței

Cazuri în care
licența a fost
acordată ulterior
primei solicitări

Perioada de timp înregistrată de la depunerea cererii
pentru obținerea licenței și acordarea acesteia
(pentru utilizatorii refuzați inițial și acceptați după
cereri ulterioare)

Refuzul titularului de
Dreptul de reproducere drepturi de a autoriza
reproducerea imaginilor

Se menţionează denumirea completă a organismului de gestiune colectivă.
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CAPITOLUL II. Informaţii privind valoarea totală a sumelor plătite directorului general, membrilor consiliului director, precum şi ale membrilor
comisiilor interne, precum şi alte beneficii acordate acestora (art. 156 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 8/1996

Denumire funcție

Salarii –
NET

Director general
Administrator/Director general
Director general adjunct
Manager general
Director executiv
Președinte
Vicepreședinte
Membrii CD
Comisii
Comisia de etică și disciplină
Comisia de cenzori
Comisia de validare (a membrilor și
repartițiilor)
Comisia de supraveghere și
monitorizare
Comisia specială privind accesul la
informații

Sume (nete) plătite în cursul anului pentru care se face raportarea
Remunerații
Remunerații
Remunerații
încasate în
Beneficii de
Plăți
încasate în
încasate în
calitate de
natura
compensatorii
calitate de titular
calitate de
membru al
pecuniară
de drepturi
membru al CD
comisiilor
interne

Alte
beneficii

12000

500

Salarii –
NET

48000

1604

600
12000
3331
Sume plătite în cursul anului pentru care se face raportarea
Beneficii de natura
Remunerații încasate în
Plăți compensatorii
pecuniară
calitate de titular de
(indemnizatii)
drepturi
1600

Alte
beneficii

3117
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Comisia de negociere
Comisia de specialitate
Comisia permanentă de opere și
programe
Comisia profesională
Comisia social-culturală
Comisia de tarife
Comisia pentru supraveghere (a
sumelor colectate)
Organ cu funcţie de supraveghere
Comisia social-culturală
Comisia de lectură și creație
Comisia de repartiție
Biroul executiv
Comisia de clasificare a operelor
Comisia profesională
Altele

900

4286

900

4079

CAPITOLUL III. Informații privind remunerațiile colectate, defalcate pe categorii de drepturi gestionate și pe tipuri de utilizări (art. 156 alin. (2) lit. f)
Total sume colectate în anul pentru care se face raportarea
Perioada
Reproducere
Retransmitere cablu
Copie privată
Radiodifuzare radio
Radiodifuzare TV
Suită
Licențe multiteritoriale pentru

Ian

Feb

Mar

39287

22391

52779

1230

55334

13025

Apr
17382
40345
33298

51760

Mai
43686

27
41549

Iun
4326
42325

Iul
16647
41827

4081

Aug

Sep

42855 41469
13509

7861

1495

Oct
1689
43685

11698

Nov

Dec

43860
35429

59516
446

Total general
40044
514025
82682

6771

27
194804
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drepturile online asupra
operelor muzicale
Remuneraţie suplimentară
anuală
Comunicare publică ambiental
Concerte şi spectacole
Prestaţii audiovizuale
Cinematografe
Comunicare
publică
Internet
Reproducere
Comunicare
publică
Tonuri apel
Reproducere
Alte drepturi gestionate
Suma totală
1.
2.
3.

40517

77725

65804

142785

85262

46651

62555

50716 56473

57072

79289

66733

831582

Se vor menționa fără TVA;
Nu se includ penalități;
Nu se includ sumele reaprtizate către alte ogc-uri (in cazul colectorilor unici /comuni).

DREPT GESTIONAT

PENALITĂȚI
ÎNCASATE ÎN ANUL
PENTRU CARE SE
FACE RAPORTAREA

TRANZACȚII*
Număr
Valoarea

SUME RECUPERATE DIN LITIGII
Remunerații Penalități
Utilizări
Daune
neautorizate morale

Alte
sume

Reproducere
Retransmitere cablu
Copie privată
Radiodifuzare radio
Radiodifuzare tv
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Suită
Licențe multiteritoriale pentru drepturile
online asupra operelor muzicale
Remuneraţie suplimentară anuală
Comunicare publică ambiental
Concerte şi spectacole
Prestaţii audiovizuale
Cinematografe
Comunicare
publică
Internet
Reproducere
Comunicare
publică
Tonuri apel
Reproducere
Alte drepturi gestionate
Suma totală
* Date cu privire la tranzacţiile încheiate cu utilizatorii, dacă este cazul.
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Sume colectate în calitate de
colector unic /comun/ în
anul pentru care se face
raportarea*
Sume colectate prin
intermediul altui ogc din
românia ce provin din anul
pentru care se face
raportarea
Sume colectate prin
intermediul organismelor
similare din străinătate
Sume colectate pentru
organismele similare din
străinătate
Sume colectate în baza
mandatului special în anul
pentru care se face
raportarea
Sume colectate în calitate de
colector
unic/comun/structură de
colectare ce provin din anii
anteriori
Sume colectate prin
intermediul altui ogc din
românia ce provin din anii
anteriori

Drept gestionat
Retransmitere cablu
Drept suita
Radiodifuzare TV
Reproducere
Drept gestionat
Copie privata

Sumă

Denumire OGC
ADAGP
ADAGP
HUNGAR ART
HUNGAR ART
Denumire OGC
ADAGP
ARS
Titular de drepturi

Drept gestionat
Copie privata
Retransmitere cablu
Reproducere
Retransmitere cablu
Drept gestionat
reproducere
reproducere
Drept gestionat

510585
194711
27
700
Sumă
60974

Drept gestionat

Sumă

Drept gestionat

Sumă

Copie privata
Retransmitere cablu

OGC beneficiare
VISARTA
VISARTA
VISARTA
VISARTA
OGC colector
OPERA SCRISA

21262
790

OGC
beneficiar

OGC
colector
COPY RO
UCMR

Perioada
2018
2017
2017-2018
2012-2013
Perioada
An 2019
An 2019
Sumă

Cont distinct
Cont contabil analitic
Cont contabil analitic
Cont contabil analitic
Cont contabil analitic
Mod evidenţiere
Cont contabil analitic

Sumă
446
1969
93
681
Sumă
39042
302
Mod evidenţiere

Perioada

Dobândă

Penalităţi

Cont distinct

Perioada

Dobândă

Penalităţi

Mod evidenţiere

2007-2008
2005-2010

Cont contabil analitic
Cont contabil analitic
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* Se menționează suma totală colectată

CAPITOLUL IV. Informaţii financiare privind comisionul (art. 156 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996
COMISION REŢINUT AUTORILOR SAU TITULARILOR DE DREPTURI PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR OCAZIONATE DE
COLECTAREA, REPARTIZAREA ŞI PLATA REMUNERAŢIILOR
Categorii de drepturi
Reproducere
Retransmitere cablu
Copie privată
Radiodifuzare radio
Radiodifuzare tv
Suită
Total
Tip cost
Chirii
Salarii
Transport
Asistenţă juridică
Altele

Procent
19.76
14.98
7.11
20
15

Valoare
8006
71358
5871

5
29207
114447
Costuri indirecte
Justificare**
Hot AGA 2014
Contracte indiv. de munca, Hot AGA pt. indemniz

Total sumă repartizată
40137
476123
82544
27
194711
793542
Valoare
23573
267951

Hot AGA 2019 –Buget Venituri si Chelt (Contr avocatiale)
60000
Hot AGA 2019 –Buget Venituri si Chelt (Utilitati, servicii)
57855
Venituri provenite din operaţiuni bancare asupra comisionului

Tip operaţiune
Instituţie bancară
Durată
--Investire
--Plasamente
---Depozite bancare
* Costuri specifice pe drept gestionat, acolo unde este cazul (studii, negocieri metodologii, instuiri, etc.), nu include costurile indirecte;

Costuri reale*
-----------

Total
23573
267951
60000
57855

Total
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**Explicație privind metoda de alocare asumelor (hotărâri AGA, decizii CONSLIUL DIRECTOR, contracte, etc.), se menționează tip document, nr. și data
acestuia acolo unde este cazul.
CAPITOLUL V. Secţiunea V.1. - Informaţii financiare privind sumele repartizate (art. 156 alin (2) lit. h) din Legea nr. 8/1996

Drepturi Gestionate

Suma

Sume repartizate
propriilor membri
(persoane fizice şi
juridice) ce provin din
anul pentru care se face
raportarea

Reproducere
Retransmitere cablu
Copie privată
Radiodifuzare radio
Radiodifuzare TV
Suită
Total general

Sume repartizate
propriilor membri, în
anul pentru care se face
raportarea, ce provin din
anii anteriori

Drepturi Gestionate

Suma

Sume nerevendicate

160501 lei
din anul 2015

Sume repartizate
nemembrilor ce provin
din anul pentru care se
face raportarea

Drepturi Gestionate

Suma

Sume repartizate
nemembrilor, în anul
pentru care se face
raportarea, ce provin din

Drepturi Gestionate

Suma

Nu e cazul

---

Suită
Reproducere
Total general

700
476123
82544
------105274
664641

89437
93
89530

Comision reţinut
(valoric)
105
71358
5871
----15791
93125
Comision reţinut
(valoric)
0

Comision reţinut
(valoric)
13430
14
13444
Comision reţinut
(valoric)

Comision reţinut
(procent)
15%
14.98%
7.11%
----15%

Data repartiţiei

Nr. membri

la data colectarii
apr 2019+nov 2019
apr 2019+nov 2019

1
555
574

la data colectarii

59

Comision reţinut
(procent)

Data repartiţiei

Nr. membri

0

29.07.2019

483

Data repartiţiei

Nr.
nemembri
165
1

Comision reţinut
(procent)
15%
15%
Comision reţinut
(procent)

La data colectarii
La data colectarii
Data repartiţiei

Nr.
nemembri
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anii anteriori
Sume repartizate
organismelor de gestiune
colectivă din România

Drepturi Gestionate

Suma

Nu e cazul

----

Drepturi Gestionate
Sume repartizate
organismelor similare din
străinătate

Sume repartizate
entităţilor de gestiune
independente
Sume repartizate în
temeiul art. 28 din Legea
nr. 8/1996

reproducere
Radiodifuzare tv
reproducere
Total general

Suma
39042
27
302
39371

Drepturi Gestionate

Suma

Nu e cazul

---Sume
repartizate
moştenitori
nemembri

Sume repartizate
moştenitorilor membri

Denumire
organism
de gestiune

Comision reţinut
(valoric)

Comision reţinut
(procent)

Comision reţinut
(valoric)

Comision reţinut
(procent)

Data repartiţiei

20%
20%
25%

La data colectarii
La data colectarii
La data colectarii

Comision reţinut
(procent)

Data repartiţiei

Denumire
entitate

Comision reţinut
(valoric)

Comision reţinut
(procent)

Data
repartiţiei

7812
5
75
7892
Comision reţinut
(valoric)

Moştenire vacantă*

Data repartiţiei

Denumire
organism
de gestiune
ADAGP
ADAGP
ARS

*Sume repartizate pentru titulari de drepturi decedați ai căror moștenitori nu sunt cunoscuți
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CAPITOLUL V. Secţiunea V.2. - Informaţii privind criteriile de repartiţie (art. 156 alin (2) lit. h) din Legea nr. 8/1996

Drepturi
Gestionate

Reguli de
repartiţie*

Organul de
conducere
care a
aprobat
efectuarea
repartiţiei

Reproducere

Sumele se colecteaza
nominal

---

Retransmitere
cablu

art.35 lit. j) Statut

Copie privată

art.35 lit. a) Statut

Radiodifuzare
radio
Radiodifuzare
TV
Suită

Nu e cazul
Sumele se colecteaza
nominal
Sumele se colecteaza
nominal

Consiliul
Director
Consiliul
Director

Număr
utilizat
ori
identifi
caţi

11
40
3

----

--

----

1

-----

4

Număr
utilizatori
- plătitori

11

Număr
utilizatori
Număr
care au
documente
transmis
transmise de
documente în
utilizatori în
baza cărora se vederea efectuării
efectuează
repartiţiei**
repartiţia
11

40

40

3

3

11
356

Număr
documente
transmise de
utilizatori în
baza cărora a
fost efectuată
repartiţia***

Număr utilizatori
acţionaţi în instanţă
pentru neplată și
nefurnizarea de
informații

11

----

327

-----

5

----

--

--

4

---

17

3

5
--

---

1

1
4

4

4
17

Alte drepturi
gestionate
* Se menționează articolul din statut și/sau hotărâre AGA
Ex.- în cazul comunicării publice ** se vor menționa numărul de documente primite direct de la utilizatori, dacă este cazul
*** numărul de documente în baza cărora a fost efectuată repartiția (ex. documente primite direct de la utilizatori/documente de la
radiodifuzori)
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CAPITOLUL V. Secţiunea V.3. - Informaţii financiare privind sumele plătite (art. 156 alin (2) lit. h) din Legea nr. 8/1996

Sume plătite propriilor membri
(persoane fizice şi juridice) ce provin din
anul pentru care se face raportarea

Drepturi Gestionate
Reproducere
Retransmitere cablu
Copie privată
Suită

Suma

Perioada plăţii

Data repartiţiei

209904
35138
80407

2019
2019
2019

05 apr+27 nov 2019
05 apr+27 nov 2019
2019

Total general

325449

Drepturi Gestionate

Perioada plăţii

Data repartiţiei

Nr. membri

Ian –aug 2019

29 iulie 2019

380

Ian-apr 2019
Ian-iulie 2019
Ian-iulie 2019
Ian-iulie 2019
Ian-iulie 2019

Decembrie 2018
2018
2018
2018
2018

19
11
31
20
9

Nr. membri
342
337
143

Sume plătite propriilor membri, în anul
pentru care se face raportarea, ce provin
din anii anteriori*

reproducere
suita
Retransmitere cablu
Copie privată
Dobanzi aferente depozitelor
Total general

Suma
62452 lei din anul
2014-2015
302 lei din anul 2017
7261 lei din anul 2018
7092 lei din anul 2018
1481 lei din anul 2018
188 lei di anul 2018
78776

Sume plătite nemembrilor ce provin din
anul pentru care se face raportarea**

Drepturi Gestionate

Suma

Perioada plăţii

Data repartiţiei

Nr. nemembri

suita
Drepturi Gestionate

9108
Suma

Mar-sept 2019
Perioada plăţii

Mar-sept 2019
Data repartiţiei

9
Nr. nemembri

suita

796 lei din anul 2018

Feb 2019

2018

1

Sume plătite organismelor de gestiune
colectivă din România

Drepturi Gestionate

Suma

Perioada plăţii

Data repartiţiei

Denumire
organism de
gestiune

Sume plătite organismelor similare din
străinătate

Drepturi Gestionate

Suma

Perioada plăţii

Data repartiţiei

Denumire
organism de
gestiune

Sume plătite entităţilor de gestiune
independente

Drepturi Gestionate

Suma

Perioada plăţii

Data repartiţiei

Denumire
entitate

Sume plătite în temeiul art. 28 din Legea

Drepturi Gestionate

Sume plătite

Sume plătite din moșteniri

Perioada plăţii

Sume nerevendicate

Sume plătite nemembrilor, în anul
pentru care se face raportarea, ce provin
din anii anteriori

nu
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Sume plătite
moştenitorilor
membri

nr. 8/1996

moştenitori nemembri
***

vacante ****

*
Nu se vor include sumele plătite membrilor moștenitori
** Nu se vor include sumele plătite nemembrilor moștenitori
*** Se vor menționa inclusiv sumele plătite statutului, respectiv unităților teritoriale
**** Moșteniri care au fost vacante la momentul repartiției iar ulterior au fost identificați moștenitorii

CAPITOLUL VI. Secţiunea VI.1 - Informații financiare privind suma totală colectată şi nerepartizată titularilor de drepturi
(art. 156 alin. (2) lit. i ) din Legea nr. 8/1996
Sume nerepartizate (lei)
Drepturi
Perioada colectare
Motiv
Mod evidențiere
Data notificării
77796 Retransmitere cablu
decembrie 2019
Se va repartiza in
Cont contabil 462.1. analitic
Nu e cazul
anul 2020
446
Copie privata
decembrie 2019
Se va repartiza in
Cont contabil 462.1. analitic
Nu e cazul
anul 2020

Sume
repartizate
şi neplătite
252462

CAPITOLUL VI. Secţiunea VI.2 - Informații financiare privind suma totală repartizată și neplatită titularilor de drepturi
(art. 156 alin. (2) lit. i ) din Legea nr. 8/1996
Autor/
Titular de
drepturi/
Perioada
Perioada
Motiv neplată
Mod
Comision
Drepturi
Alte rețineri
Organisme
colectare
repartiţie
evidențiere
reținut
de gestiune
colectivă*
Autor/

Retransm cablu

2017-2019

2017-2019

Lipsa conturi

Cont contabil

15%

Perioada
notificării

Impozitul care se retine
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Titular de
drepturi
44552

Autor/
Titular de
drepturi

Copie privata

2017-2019

2017-2019

400301

Autor/
Titular de
drepturi

Suita

2017-2019

2017-2019

62855

Organisme de
gestiune din
strainatate

reproducere

2017-2019

2017-2019

760170

total

active/neprezentar
e la casierie/lipsa
mostenitori
Lipsa conturi
active/neprezentar
e la casierie/lipsa
mostenitori
Lipsa conturi
active/neprezentar
e la casierie/lipsa
mostenitori
Lipsa conturi
active

analitic distinct

Cont contabil
analitic distinct

7%

15%

15-25% conf
contract
reciprocitate

la momentul
platii+cotizatia de la
membri
Impozitul care se retine
la momentul
platii+cotizatia de la
membri
Impozitul care se retine
la momentul platii

Impozitul care se retine
la momentul platii

* Se menționează calitatea beneficiarului (Autor/Titular de drepturi/Organisme de gestiune colectivă/etc.)
CAPITOLUL VII. Informații financiare privind sumele ce nu pot fi repartizate, precum și modul utilizării acestora
(art. 156 alin. (2) lit. j ) din Legea nr. 8/1996
Suma ce nu poate fi
repartizată
----

Drepturi
---

Perioada
colectare
----

Motiv
----

Demersuri pentru
repartizare
-----

Mod utilizare
----

Aprobarea utilizării
(doc/dată/organ)
----
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CAPITOLUL VIII. Informaţii financiare privind sumele primite de la alte organisme de gestiune colectivă
conform contractelor de reciprocitate (art. 156 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 8/1996

Organism de
gestiune
colectivă
HUNGAR
ART
HUNGAR
ART
ADAGP
ADAGP

Perioada
colectare

Perioada
repartiţie

Data plăţii

Retransmitere
cablu
reproducere

2012-2013

2019

24.09.2019

2017-2018

2019

Copie privata

2017

Retransmitere
cablu

2017

Drepturi

Comision
reținut

Alte rețineri

Temei/raport juridic

681

15%

nu

----

24.09.2019

93

15%

nu

-----

2019

27.12.2019

446

15%

nu

----

2019

27.12.2019

1969

15%

nu

---

Suma

CAPITOLUL IX. Informaţii financiare privind sumele colectate, repartizate și plătite altor organisme de gestiune, conform contractelor de reciprocitate
(art. 156 alin. (2) lit. l) din Legea nr. 8/1996
Organism de
gestiune
----

Drepturi
-----

Perioada
colectare
------

Perioada
repartiţie
------

Data plăţii
-----

Suma
------

Comision
reținut
------

Alte rețineri

Temei/raport juridic

------

-----
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CAPITOLUL X. Informaţii privind adunarea generală
Şedinţe ale adunării generale
Convocare adunare generală

Reconvocare adunare generală

15-16 martie 2019 Adunare Generală Extraordinară
27-28 iunie 2019 Adunare Generală Ordinară
15- martie 2019 Adunare Generală Extraordinară convocată
27- iunie 2019 Adunare Gnerală Ordinară convocată
Adunările generale au fost convocate la sediul din str. Poet Panait Cerna nr.1, Bl.M52, Sc.3 , Et.7, Ap 85, sector 3
Adunare Generală Extraordinară- Reconvocată în16 martie 2019 Evenimentul zilei și Jurnalul Bucureștiului și s-a desfășurat in
sala Amfiteatru a Universității de Artă București din str. Griviței nr.28,
Adunare Generală Ordinară Reconvocată în 28 iunie 2019 Jurnalul Bucureștiului Ultima Oră și s- a desfășurat la Sala de
Festivități IC Brătianu din str Amzei, nr 5-7, sector 1
Adunare Generală Extraordinară reconvocată în16 martie 2019: anunț Evenimentul zilei și Jurnalul Bucureștiului, postare pe
pagina proprie de internet, prin scrisori și mail.

Modalitatea de convocare

Număr membri participanţi
Şedinţele adunării generale
Actele (hotărârile)
adunării generale

Adunare Generală Ordinară Reconvocată în 28 iunie 2019 : Jurnalul Bucureștiului Ultima Oră
Adunările generale au fost reconvocate la Sala de Festivități IC Brătianu din str Amzei, nr 5-7, sector 13
Ambele adunări au fost convocate prin anunțuri în presă, postare pe pagina proprie de internet, prin scrisori / mail.

- 16 membri prezenți în data de 15 martie 2019 la Adunarea Generală Extraordinară convocată
- 53 membri prezenți în data de 16 martie 2019 la Adunarea Generală Extraordinară reconvocată
- 6 membri prezenți în data de 27 iunie 2019 Adunare Generală Ordinară convocată
- 23 membri prezenți în data 28 iunie 2019 Adunare Generală Ordinară reconvocată
15-16 martie 2019 Adunare Generală Extraordinară
27-28 iunie 2019 Adunare Generală Ordinară
15-16 martie 2019 Adunare Generală Extraordinară
HOTARÂREA AGE Art.1 Aprobă prin vot deschis și prin semnatură, alegerea organelor de conducere Visarta
respectiv: Președinte-Irina Florescu, Consiliu Director format din membri: Irina Florescu, Ștefan Găvenea, Claudiu Victor
Gheorghiu, Comisia de cenzori formată din: Marioara Hendea-expert contabil și membri: Brîndușa Elena Bontea, Lucian
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Liciu, alese în Adunarea Generală din 31 martie 2017 și reconfirmă mandatul acestora pentru perioada anilor 2017-2022.
Art.2 Confirmă semnătura în bancă a doamnei Irina Florescu–Președinte Visarta, din aprilie 2016 până îin prezent și în
continuare până la expirarea mandatului de președinte-anul 2022, precum și pe toate documentele emise de Visarta.
Art.3 Împuternicește Președintele ales, în persoana doamnei Irina Florescu de a efectua toate demersurile necesare în
vederea înregistrării organelor de conducere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut de Judecătoria Sector 3, București.
Art. 4 Prezenta Hotărâre va fi comunicată Consiliului Director şi Administratorului General precum și tuturor
instituțiilor implicate.
Art.5 Prezenta Hotarâre va fi postată pe site-ul Visarta.
27-28 iunie 2019 Adunare Generală Ordinară
-

-

Hotărârea nr.1 a Adunării Generale Ordinare din 28 iunie 2019 privind aprobarea modificării statutului VISARTA
Hotărârea nr.2 Adunării Generale Ordinare din 28 iunie 2019 privind Aprobarea prin vot deschis și prin semnatură,
alegerea si mandatul pe perioada 2016-2022 a Președintelui Visarta, doamna-Irina Florescu, CNP 2720725463029.
Hotărârea nr.3 Adunării Generale Ordinare din 28 iunie 2019
privind aprobarea modificarii structurii Consiliului
Director a organismului de gestiune colectivă Visarta, în conformitate cu Statutul Visarta si Legii 8/1996 a dreptului
de autor si drepturilor conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata, in sensul ca Administratorul
General devine membru fara drept de vot in Consiliul Director.
Consiliul Director Visarta va avea urmatoarea componenta:
Presedinte : Irina Florescu
Membri: Stefan Gavenea
Claudiu Victor Gheorghiu
Administrator/Director General : Daniela Avramescu
Hotărârea nr.4 a Adunării Generale Ordinare din 28 iunie 2019 privind aprobarea:
Art. 1 Se aprobă Darea de seamă pe anul 2018 (format stabilit prin Decizia ORDA nr. 168 din 09.03.2010).
Art. 2 Se aprobă Raportul Consiliului Director, pentru anul 2018.
Art. 3 Se aprobă Raportul Administratorului general, pentru anul 2018.
Art. 4 Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori, pentru anul 2018.
Art. 5 Se aprobă Raportul Comisiei Speciale privind accesul la informaţii, pentru anul 2018.
Art. 6 Se aprobă Raportul Comisiei de supraveghere a repartizării sumelor colectate, pentru anul 2018.
Art.7 Se aprobă Bilanțul contabil pentru anul 2018.
Art. 8 Se validează lista membrilor primiți și retrași în anul 2018 în/din Societatea Visarta.
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Art. 9 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.
Art.10 Se aprobă taxa de înscriere pentru anul 2019 în sumă de 50 lei și cotizația anuală în suma de 300 lei.
Art.11 Se aprobă nivelul comisionul administrativ pentru anul 2019 în cuantum de maxim 15% din sumele colectate.
Pentru societățile omoloage, nivelul comisionului este cel stabilit prin contractul de reciprocitate.
Art.12 Se aprobă indemnizația Președintelui ales, a membrilor Consiliului Director și a membrilor Comisiei de
Cenzori, ai Comisiei privind accesul la informaţii şi ai Comisiei de supraveghere a repartizării sumelor colectate, acestea
menținându-se la nivelul anului 2018, aprobat de Adunarea Generală din 30 martie 2018.
Art.13 Indemnizația Comisiei de supraveghere a activității organismului de gestiune este de 300 lei net/membru/sedință
Art.14 Se aprobă repartizarea sumelor nerevendicate mai vechi de trei ani, în mod egal, membrilor existenți la 31
decembrie al anului pentru care se face repartiția, cu condiția ca aceștia să dețină, la data repartiției, calitatea de membru
Visarta.
Art.15 Se aprobă componența Comisiei de supraveghere a activității organismului de gestiune, la propunerea
Consiliului director, astfel:
- Valeria Tofan
-Vlad Ion Calboreanu
-Eduard Aurel Stoenică

Modalitatea de vot în
cadrul adunării generale
Modalitatea de îndeplinire a
atribuţiilor conform
prevederilor
art. 170 din Legea nr. 8/1996,
art. 21 din OG nr. 26/2000,
modificată şi completată,
şi prevederilor statutare

In ambele Adunări Generale votul a fost deschis.
Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale
asociaţiei
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
bilanţului contabil

Hotărârea nr.4 a Adunării Generale Ordinare din 28 iunie 2019
Art. 9 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul
2019
-

Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului
director

Hotărârea nr.3 a Adunării Generale Ordinare din 28 iunie 2019
privind aprobarea modificarii structurii Consiliului Director a
organismului de gestiune colectivă Visarta, în conformitate cu
Statutul Visarta si Legii 8/1996 a dreptului de autor si drepturilor
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conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata, in
sensul ca Administratorul General devine membru fara drept de
vot in Consiliul Director.
Consiliul Director Visarta va avea urmatoarea componenta:
Presedinte : Irina Florescu
Membri: Stefan Gavenea
Claudiu Victor Gheorghiu
Administrator/Director General : Daniela Avramescu
Alegerea si revocarea cenzorului sau, după caz, a
Nu este cazul
membrilor comisiei de cenzori
- Hotărârea nr.1 a Adunării Generale Ordinare din 28 iunie 2019
privind aprobarea modificării StatutuluiVISARTA
Modificarea actului constitutiv şi a statutului
Hotărârea nr.4 a Adunării Generale Ordinare din 28 iunie 2019Art.11 Se aprobă nivelul comisionul administrativ pentru anul 2019 în
cuantum de maxim 15% din sumele colectate. Pentru societățile
Aprobarea comisionului administrativ anual
omoloage, nivelul comisionului este cel stabilit prin contractul de
reciprocitate
Hotărârea nr.4 a Adunării Generale Ordinare din 28 iunie 2019
Art.12 Se aprobă indemnizația Președintelui ales, a membrilor
Consiliului Director și a membrilor Comisiei de Cenzori, ai Comisiei
privind accesul la informaţii şi ai Comisiei de supraveghere a
Alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut
repartizării sumelor colectate, acestea menținându-se la nivelul anului
(aprobarea constituirii fondului de rezerva,
2018, aprobat de Adunarea Generală din 30 martie 2018.
decide in privinta structurii organizatorice a ogc,
Art.13 Indemnizația Comisiei de supraveghere a activității organismului
stabilirea cuantumului indemnizatiilor de
de gestiune este de 300 lei net/membru/sedință
şedinţă ale membrilor Consiliului director si ai
Art.14 Se aprobă repartizarea sumelor nerevendicate mai vechi de trei
Comisiei de cenzori etc).
ani, în mod egal, membrilor existenți la 31 decembrie al anului pentru
care se face repartiția, cu condiția ca aceștia să dețină, la data repartiției,
calitatea de membru Visarta.
Art.10 Se aprobă taxa de înscriere pentru anul 2019 în sumă de 50 lei și
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cotizația anuală în suma de 300 lei

CAPITOLUL XI. Activitatea organelor de conducere şi control
XI.1. Consiliul director
- Hotărarea nr. 14/31.03.2017 a Adunării Generale din 30-31 martie 2017 prin care a fost ales pentru funcția de Președinte
- IRINA FLORESCU
În anul 2019 se menține art. 2.din Hotararea nr. 14/31.03.2017 a Adunării Generale din 30-31 martie 2017 prin care au fost aleși
pentru Consiliul Director:
- STEFAN GAVENEA
- CLAUDIU- VICTOR GHEORGHIU
- Hotărârea nr.3 a Adunării Generale Ordinare din 28 iunie 2019 privind aprobarea modificării structurii Consiliului
Numirea membrilor,
Director a organismului de gestiune colectivă Visarta, în conformitate cu Statutul Visarta și Legii 8/1996 a dreptului de
componenţa şi
autor si drepturilor conexe, cu modificările și completările ulterioare, modificată, în sensul că Administratorul General
mandatul consiliului director
devine membru fără drept de vot în Consiliul Director.
Consiliul Director Visarta va avea următoarea componență:
Presedinte : Irina Florescu
Membri: Stefan Găvenea
Claudiu Victor Gheorghiu
Administrator/Director General : Daniela Avramescu
Şedinţe
Modalitatea
de convocare pentru
şedinţele consiliului director
Actele consiliului director

22.01.2019,11.02.2019, 07.03.2019,
17.04.2019,22.5.2019,25.06.201930.07.2019,23.08.2019,13.09.2019,15.10.201922.11.2019,18.12.2019
prin telefon, o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie.
Hotărârile Consiliului Director se consemnează în Procesul Verbal de şedinţă, într-un registru special, cu file numerotate și
înregistrate în Registrul general de intrări –ieșiri al societății.
Consiliul Director emite decizii comunicate executivului sau celor cărora se adresează
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Modalitatea în care sunt
comunicate membrilor
Modalitatea de vot în cadrul
consiliului director
Modalitatea de îndeplinire a
atribuţiilor conform
art. 24 şi 26 din OG
nr.26/2000,
modificată şi completată,
şi prevederilor statutare
Regulament de funcţionare

Conform Statutului, Consiliul Director prezintă informarea asupra activității depuse, în Raportul pe care îl prezintă în Adunarea
Generală, Consiliul Director comunică executivului sau celor cărora se adresează și/sau postează pe site deciziile importante luate.
Prin consens, vot liber exprimat, în mod excepțional, vot secret.
Supravegherea gestiunii
oeganismului de gestiune
colectivă
Asigurarea punerii în
executare a hotărârilor
Adunării Generale

Strategia si obiectivele generale ale asociației sunt cele prevăzute în Statut și Legea 8/1996 cu
completările și modificările ulterioare
Prin informări făcute în şedinţele Consiliului Director şi menţionate în Procesele verbale de
şedinţă.

Alte atribuţii prevăzute
în lege sau în statut
Consiliul director funcționează în conformitate cu prevederile Statutului Visarta

XI.2. Comisia de cenzori

Numirea membrilor,
componenţa şi mandat

Raportul comisiei de cenzori
Modalitatea de îndeplinire a
atribuţiilor conform
art. 27 din OG nr. 26/2000
modificată şi completată, şi

Conform art. 3.din Hotararea nr. 14/31.03.2017 a Adunării Generale din 30-31 martie 2017 au fost aleși pentru Comisia de
cenzori:
- LUCIAN LICIU
- BRÎNDUȘA BONTEA
- MARIOARA HENDEA – expert contabil
Raportul Comisiei de cenzori privind verificarea situaţiilor financiare ale Visarta aferente anului 2019, întocmit și înregistrat sub
nr. 093/10.03.2020
Control din 10.03.2020 pt activitatea anului 2019
Asigurarea controlului
economico-financiar al
OGC-urilor
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prevederilor statutare
Regulament de funcţionare

Alte atribuţii prevăzute în lege
sau în statut
Comisia de cenzori funcţionează în baza dispoziţiilor legale în materie.

XI.3. Director general/Administratorul general/Manager general/Director executiv
Numele persoanei,
numire, mandat

Avramescu Daniela –Administrator general în baza contractului de mandat nr. 829/30 iunie 2016, reinnoit cu Act Aditional
Contract nr.1/27.06.2017

Conducerea şi supravegherea activităţii societăţii a fost asigurată prin exercitarea atribuţiilor statutare şi conform contractului de
mandat.
Actele
Reprezentarea în instanţă, negociere contracte, reprezentare faţă de terţi, punerea în aplicare a dispoziţiilor Consiliului Director,
relaţiile cu oficialităţile, casele de licitaţie, edituri, relaţia cu ORDA, cu societăţile surori reprezentate, cu celelalte OGC-uri. Emite
decizii tranmsise catre personalul din subordine.
- Asigurarea cadrului legal pentru intreaga activitate de colectare și repartizare a sumelor colectate
- Asigurarea respectării prevederilor legale privind reținerea comisionului administrativ
Modalitatea de asigurare
- Asigurarea condițiilor legale referitoare la publicarea în format electronic a tuturor informațiilor cerute de Legea 8/1996 cu
a respectării şi de punere în
modificările și completările ulterioare.
aplicare a legii dreptului de
- Asigurarea condițiilor legale privind comunicarea către ORDA a contractelor semnate cu partenerii străini.
autor şi drepturilor conexe

XI.4. Comisia permanentă specială privind accesul la informaţii

Numirea membrilor,
componenţa şi mandat

Conform art. 5.din Hotararea nr. 14/31.03.2017 a Adunarii generale din 30-31 martie 2017 a fost aleasă, pentru un mandat de 5
ani, Comisia privind accesul la informatii, formată din:
- DORINA PADINEANU
- FLORICA IONESCU
- ANA-MARIA VASILESCU
- CRISTIAN MACOVEI
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Modalitatea de îndeplinire a
atribuţiilor
Raportul comisiei privind
accesul la informaţii
Număr de sesizări primite,
obiectul sesizărilor şi
modalitatea de soluţionare a
sesizărilor primite

NICOLETA LICIU

Conform Regulamentului aprobat de Adunarea Generală din anul 2013 și prin Raportul anual, prezentat la Adunarea Generală
Ordinară.
Raport întocmit și înregistrat sub nr. 26/22,01,2020
nu au fost înregistrate sesizări adresate Comisiei privind accesul la informații.

XI.5. Organul care are funcţia de supraveghere
Denumirea organului
Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare din 28 iunie 2019 privind aprobarea:
Art.15 Se aprobă componența Comisiei de supraveghere a activității organismului de gestiune, la propunerea Consiliului
director, astfel:
- Valeria Tofan
- Vlad Ion Calboreanu
- Eduard Aurel Stoenică
-

Numirea membrilor,
componenţa şi mandat

Raport

Raport nr. 87/05.03.2020 si Raport nr.99/11.03.2020
În baza art. 161din Legea 8/1996 modificată, completată și republicată și a art 15 din Hotărârea Adunării Generale nr. 4/ 28
iunie 2019 a fost aleasă componența Comisiei de Supraveghere după cum urmează:

Atribuţii şi modalitatea de
îndeplinire

1. Vlad Ion Calboreanu
2. Valeria Tofan
3. Eduard Aurel Stoenica
Mandatul membrilor Comisiei de supraveghere este de 5 ani, putând fi realeşi.
Comisia de supraveghere are cel puţin următoarele atribuţii:
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a) exercitarea atribuţiilor ce i-au fost delegate de Adunarea Generală, conform art. 154 alin. (5) din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor și drepturile conexe, dacă este cazul, respectiv: politica de gestiune a riscurilor, aprobarea oricărei
achiziţii, vânzări sau ipotecări a unor bunuri imobile, aprobarea fuziunilor şi a alianţelor, a înfiinţării de filiale, a achiziţiilor de
alte entităţi ori de părţi sociale sau drepturi în alte entităţi și aprobarea propunerilor de contractare de împrumuturi, de
acordare de împrumuturi sau de constituire de garanţii pentru împrumuturi;
b) monitorizarea activităţii şi a îndeplinirii obligaţiilor de către Directorul General şi Consiliul Director, inclusiv
punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale, în special a politicilor prevăzute la art. 154 alin. (4) lit. d) din Legea nr.
8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, respectiv politica generală privind reţinerile din veniturile provenite din
drepturi şi din orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi;
c) să întocmească un raport anual asupra activităţii sale, pe care îl prezintă Adunării Generale şi îl comunică Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor;
d) orice alte atribuţii prevăzute prin Statut, care nu se suprapun cu cele ale Comisiei de Cenzori, Comisiei privind accesul
la informatii sau Comisiei de supraveghere a repartizarilor.
e) poate verifica și face observații asupra modului de organizare și funcționare a societății, a organigramei, a atribuțiilor
și competentelor salariaților dar și a deciziilor Administratorului general și ale Consiliului Director, atunci când se constată că
ele contravin hotărârilor Adunării generale, făcând propuneri de măsuri în vederea remedierii situației.

Denumirea comisiei

Numirea membrilor,
componenţa şi mandat

2

XI.6. Alte comisii ale organismului de gestiune colectivă2
Comisia pentru supravegherea repartizării sumelor colectate.
Conform art.4. din Hotărârea nr 14/31.03.2017 a Adunarii generale din 30-31.03 2017 componenȚa pentru Comisia de control a
repartizării sumelor colectate este:
- TEODORA CHINSCHI
- LAURENȚIU STOICU
- CORINA DUMA

Informaţiile sunt prezentate pentru fiecare Comisie în parte din cadrul organismului de gestiune colectivă (de exemplu Comisia de negociere, Comisia de specialitate etc).
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Raportul comisiei3
Atribuţii şi modalitatea de
îndeplinire
Documentele emise

Raport întocmit și înregistrat sub nr. 27/22,01,2020
În baza regulamentului, a informaţiilor primite de la utilizatori, a informaţiilor primite de la membri sau culese de pe canalele
media, Comisia controlează repartizarea sumelor colectate .
Procesele verbale de şedinţă din: 05.04.2019 și 25.11.2019.
CAPITOLUL XII. Raportul organului de supraveghere*

RAPORTUL
COMISIEI DE SUPRAVEGHERE PRIVIN INFORMATIILE CONTABILE SI FINANCIARE PREZENTATE IN DAREA DE SEAMA ANUALA PENTRU ANUL
2019

În baza art. 161din Legea 8.1996 modificată, completată și republicată și a art. 15 din Hotărârea Adunării Generale nr. 4/ 28 iunie 2019 a fost aleasă
componența Comisiei de Supraveghere după cum urmează:
4. Vlad Ion Calboreanu
5. Valeria Tofan
6. Eduard Aurel Stoenică
Mandatul membrilor Comisiei de supraveghere este de 5 ani, putând fi realeşi.
Comisia de supraveghere are cel puţin următoarele atribuţii:
a) exercitarea atribuţiilor ce i-au fost delegate de Adunarea Generală, conform art. 154 alin. (5) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile
conexe, dacă este cazul, respectiv: politica de gestiune a riscurilor, aprobarea oricărei achiziţii, vânzări sau ipotecări a unor bunuri imobile, aprobarea fuziunilor
şi a alianţelor, a înfiinţării de filiale, a achiziţiilor de alte entităţi ori de părţi sociale sau drepturi în alte entităţi și aprobarea propunerilor de contractare de
împrumuturi, de acordare de împrumuturi sau de constituire de garanţii pentru împrumuturi;
b) monitorizarea activităţii şi a îndeplinirii obligaţiilor de către Directorul General şi Consiliul Director, inclusiv punerea în aplicare a hotărârilor
Adunării Generale, în special a politicilor prevăzute la art. 154 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, respectiv politica
generală privind reţinerile din veniturile provenite din drepturi şi din orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi;
3

Informaţiile sunt precizate dacă respectiva Comisie are obligativitatea conform prevederilor statutare sau Regulementului intern de funcţionare să prezinte un asemenea raport.
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c) să întocmească un raport anual asupra activităţii sale, pe care îl prezintă Adunării Generale şi îl comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;
d) orice alte atribuţii prevăzute prin Statut, care nu se suprapun cu cele ale Comisiei de Cenzori, Comisiei privind accesul la informatii sau Comisiei de
supraveghere a repartizarilor.
e) poate verifica și face observații asupra modului de organizare și funcționare a societății, a organigramei, a atribuțiilor și competentelor salariaților dar
și a deciziilor Administratorului general și ale Consiliului Director, atunci când se constată că ele contravin hotărârilor Adunării generale, făcând propuneri de
măsuri în vederea remedierii situației.
In conformitate cu Art 156 (4) „Infromațiile contabile și financiare prezentate în Darea de seamă se verifică de organul care îndeplinește funcția de
supraveghere, cu cel puțin 30 de zile înaintea desfășurării adunării generale anuale, iar raportul întocmit, inclusiv rezervele exprimate în acesta, se reproduc
integral în darea de seamă.
Astfel, membrii Comisiei de supraveghere au analizat informațiile financiar-contabile perzentate în darea de seamă anuală pentru anul 2019 precum și
Raportul comisiei de cenzori pentru 2019, formulând următoarele concluzii și propuneri:
1. Consiliul Director al Societății Visarta a respectat atribuțiile și competențele prevăzute la art. 41.5 din Statut , prin întraga sa activitate desfășurată în
anul 2019.
2. In desfășurarea activității din anul 2019 Administratorul general al Societății Visarta a respectat atribuțiile prevăzute în art. 42.3 din Statut.
3. In 2019 departamentul finaciar –contabil a respectat toate normele legale în vigoare, întocmind la timp toate declarațiile și stuațiile impuse de lege, sau
solicitate de terți.
4. Informațiile financiar-contabile prezentate în Darea de seamă anuală pentru 2019 sunt corecte și conforme cu balanța analitică și Bilanțul contabil.
5. Cheltuielile efectuate în cursul anului 2019 sunt cele normale pentru desfășurarea activității curente a societății, ele încadrându-se în Bugetul de venituri
și cheltuieli pentru anul 2019, aprobat de către Adunarea Generală Visarta cu Hotărârea nr. 4, art. 9/ 28.06.2019. Nu a fost depașit bugentul la niciunul
dintre capitole.
6. Cele mai mari cheltuieli sunt, cum este firesc, cheltuielile cu salariile urmate de cheltuuielile pentru asistență juridică reprezentate de costuri avocați și
expertize fără de care societatea nu poate recupera sume importante de la utilizatori.
7. O analiză a modului în care funcționează societatea în prezent cu doar doi salariați ce sunt obligați să acopere întreaga plajă de activități ( de la
registratură, secretariat, colectare, repartizare, repertoriu, mandate, evidențe, situatii, licențe interne și externe, corespondență internă și externă.) a
determinat Comisia de supraveghere să recomande angajarea în anul 2020 a cel puțin doi salariați dintre care unul , neapărat trebuie să fie jurist.
Pentru a putea face față acestor cheltuieli Comisia de supraveghere recomandă mărirea cuantumului taxei de înscriere și a cotizației până când se vor
finaliza procesele aflate pe rolul instanțelor .
Comisia de supraveghere recomandă prudență în deschiderea proceselor ce blochează sume importante de bani recuperabili după mulți ani și numai
după epuizarea tuturor celorlalte metode privind încheirea de protocoale, tranzacții și înțelegeri, astfel încât să fie ținute în frâu plățile curente.
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8. Repartițiile efectuate în cursul anului 2019 au fost efectuate cu respectarea termenelor legale și a condițiilor impuse de statut .
9. Comisia de supraveghere recomandă Consiliului director ca, în funcție de problemele discutate cu terțe instituții, reprezentantul Visarta fie el
Președintele sau Administratorul General, să fie insoțit de încă un membru al Consiliului Director, avocat sau salariat. Modul de reprezentare a societății
în relația cu terții trebuie sa se bazeze pe competentele prevăzute în Statut, contractual de mandate și/sau fișa postului.
10. Recomandă Consiliului Director să facă demersuri la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea modificării legislației pentru mărirea
comisionului întrucat experiența ne arată că activitatea de colectare presupune cheltuieli mari.
1.Vlad Ion Calboreanu
2.Valeria Tofan
3.Eduard Aurel Stoenică
*se reproduce integral în darea de seamă
Întocmit de
Avramescu Daniela (nume în clar şi semnătura) _______________________

Nr. de înregistrare /Data - organism de gestiune colectivă ___________________________

Director general/Administrator general
(numele în clar, semnătura şi ştampila*)
Contabil şef
(numele în clar şi semnătura)

Prezenta Dare de seamă a fost apobată de Adunarea generală în şedinţa din data de ___________
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