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Nr............/.................................

MANDAT DE GESTIUNE
Subscrisa ....................................................................................................., persoană juridică, inregistrată
la Registrul Comerțului sub nr. .........................., CUI......................, cont bancar……………………………..deschis
la……………………..………………, cu sediul în................................................................................................................
.................................., telefon ………………...., fax………………………., e-mail: ..................................................,
legal reprezentată prin dnul(dna) ........................................................, in funcția de ...............................................,
având ca obiect principal/secundar de activitate, Activitati de productie cinematografica, video si de programe de
televiziune, în calitate de
- producător de opere cinematografice și alte opere audiovizuale
- titular de drepturi de autor al operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale conform contractelor incheiate
în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, și în
condițiile prevăzute de statutul SOPFIA, acordă SOPFIA, în calitate de organism de gestiune colectivă a producătorilor de
film si audiovizual, prin prezentul, mandatul exclusiv de a-i gestiona următoarele drepturi:
a) supuse gestiunii obligatorii
dreptul la remunerație compensatorie pentru copie privată
dreptul patrimonial ce rezulta din retransmiterea prin cablu
b) supuse gestiunii facultative
dreptul patrimonial ce rezulta din comunicarea publica/ambiental (inclusiv prin internet)
dreptul la remuneratie compensatorie pentru radiodifuzare
De asemenea, ne rezervăm dreptul de a mandata SOPFIA să ne reprezinte în cadrul procedurilor juridiciare
referitoare la incălcarea drepturilor de proprietate intelectuală pe care le deținem. In acest scop ne angajăm:
• să furnizăm lista operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale realizate sau reprezentate pâna la
această dată, conform anexei la prezentul mandat;
• să declarăm lista operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, în termen de cel mult 10 zile de la
aducerea acestora la cunostința publică;
• să semnalăm, în scris, orice modificare a datelor de identificare a societații, inclusiv ale
reprezentantului legal al acesteia, în termen de cel mult 10 zile de la intervenirea modificării;
• în cadrul relațiilor profesionale, să ne informăm partenerii despre obligațiile ce ne revin prin aderarea la
SOPFIA.
Declarăm că:
am luat la cunostința prevederile statutului SOPFIA, ca organism de gestiune colectivă a
drepturilor conexe si de autor deținute de producătorii de opere cinematografice și alte opere audiovizuale;
nu sunt membru al unei societați de gestiune a drepturilor conexe si de autor din străinătate.
sunt membru al unei societați de gestiune a drepturilor conexe si de autor din străinătate, respectiv:
. ……………………………………………………………………...…………………………….
Societatea(Uniunea,Asociația)
Țara
……………………………………………………………………………………………………..
Drepturi gestionate și teritoriul de exercițiu
Data ...........................

Semnătura…………………
LS
SOPFIA prin PREȘEDINTE

