Colectare

PERGAM colectează sumele datorate de utilizatori ca urmare a cesiunii drepturilor pe bază de
contract sau a altor obligaţii legale de plată, încasează remuneraţia compensatorie pentru
copia privată de la colectorul unic a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată a operelor
scrise desemnat de organul jurisdicţional de reglementare şi control a tuturor organismelor de
gestiune colectivă etc.

Cuantumurile acestor sume sunt cele prevăzute în contractele particulare sau generale
încheiate cu utilizatorii de opere ştiinţifice aflate în repertoriul PERGAM.

Repartizarea sumelor colectate se va realiza pe baza următoarelor principii:
- principiul repartizării remuneraţiilor proporţional cu utilizarea reală operelor;
- principiul egalităţii de tratament între titularii de drepturi.

Comisionul administrativ datorat de titularii de drepturi se reține acestora din sumele cuvenite
fiecăruia, după calcularea repartiției individuale.
Repartiţia sumelor aferente drepturilor de autor colectate se repartizează distinct, potrivit
următoarelor criterii:
a) remuneraţia compensatorie pentru copia privată:
- proporţional cu gradul de utilizare a operelor ştiinţifice scrise, conform sumelor încasate;
- pe baza rapoartelor disponibile privind împrumutul public de carte al bibliotecilor publice;
- pe baza unor sondaje de piaţă privind editarea de carte ştiinţifică pentru repartiţia copiei
private.
b) edituri – în lipsa metodologiilor, repartiţia se face direct către membri potrivit contractelor de
editate negociate între părţi anterior utilizării operelor ştiinţifice;
c) împrumutul public – proporţional cu gradul de utilizare al operelor ştiinţifice scrise rezultat
din documentațiile trimise de către utilizatori, conform sumelor încasate;
d) retransmisia prin cablu - pe baza listei de programe comunicată de organismele de
retransmisie prin cablu;
e) comunicare publică, inclusiv punerea la dispoziţia publicului – în lipsa metodologiilor,
repartiţia se face direct către membri pe baza autorizaţiilor (contractelor) încheiate cu utilizatorii;
f) radiodifuzare – pe baza play-list-elor sau a altor informaţii primite de la utilizatori,
proporţional cu durata de utilizare a operei;
g) producătorii de fonograme şi videograme - în lipsa metodologiilor, repartiţia se face direct
către membri pe baza autorizaţiilor (contractelor) încheiate cu utilizatorii;
h) realizarea de opere derivate – în baza mandatului special acordat de membri şi pe baza
contractelor încheiate direct cu utilizatorii.
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Pentru membri societăţilor străine repartizarea se face conform prevederilor convenţiilor de
reprezentare reciprocă încheiate, în acest sens, cu acestea, iar în lipsa acestora, pe baza
contractelor negociate anterior între Agenţiile străine de profil şi PERGAM.

PERGAM reţine din sumele brute colectate un comision procentual administrativ variabil, după
calcularea repartiției individuale, aprobat de Adunarea generală, în funcţie de dificultăţile
lucrărilor, în vederea acoperirii cheltuielilor aferente gestiunii colective a drepturilor membrilor
săi, însă nu mai mare de procentul maxim prevăzut de legislaţia în vigoare.

În lipsa unor prevederi exprese în convenţiile de reprezentare reciprocă, acelaşi comision va fi
reţinut şi din sumele datorate societăţilor străine.
Adunarea generală poate decide reţinerea din sumele colectate a unui procent ce va fi utilizat
pentru scopuri comune, cum ar fi: acordarea de burse, premii, acţiuni de promovare a operelor
ştiinţifice, organizarea de seminarii, reuniuni ştiinţifice, etc, şi care nu poate depăşi procentul
maxim prevăzut de legislaţia în vigoare.
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