DECLARATIA REPERTORIULUI DE VIDEOGRAME Anexa 7 din Decizia ORDA nr. 52/2014
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Cunoscand dispoziiile articolului Noul Cod penal cu privire a falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere ca cele inscrise in prezenta Declaratie de Repertoiu corespund realitatii.
(2) Se va mentiona titlul original al videogramei
(3) Se va mentiona codul international de identificare, daca videograma are asociat un astfel de cod sau codul intern de identificare. Mentiunea este facultativa
(4) Se va mentiona denumirea titularului de drepturi pe teritoriul Romaniei conform contractelor de cesiune/licenta incehiate in acest sens.
(5) Se va mentiona denumirea producatorului/coproducatorului
(6) Se vor mentiona numele si prenumele artistului interpret sau executant/formatiei/grupului, acolo unde este posibila aceasta mentiune.
(7)Se vor mentiona cifra/cifrele corespunzatoare drepturilor patrimoniale gestionate, dupa cum urmeaza:1.reproducere;2.distribuire;3.inchiriere;4.imprumut;5.import;6.radiodifuzare;7.caomunicare publica;8.retransmitere prin cablu;9.
(8) Se vor mentiona procentele detinute la data transmiterii repertoriului catre ORDA.Modificarile ulterioare ale procentelor se comunica la cererea Oficiului, in functie de situatia specifica. Mentiunea este facultativa.
(9) Durata videogramei va fi precizata in formatul hh:mm:ss
(10) Se va mentiona data ultimei actualizari de repertoriu. Istoricul detinatorului de drepturi se comunica ORDA, la cererea Oficiului in functie de situatia specifica.
(11) Se va mentiona anul de inceput al termenului de protectie, avandu-se in vedere prevederile Legii nr.8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) Se vor mentiona contracte de reciprocitate cu organisme similare din strainatate si informatii despre aceste contracte. Mentiunea este facultativa.
(13) Se vor mentiona teritoriul pentru care s-a acordat mandat, precum si orice alte observatii necesare.
Conform dispozițiilor art. 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că cele înscrise în prezenta Declarație de Repertoriu corespund realității.
SUBSCRISA ……………………………………..

SEMNATURA SI STAMPILA

copie privata;10.mandat special.

