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UCMR -ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor
Înregistrat

mandat

Initial
Actualizare

Compozitor

MANDAT DE GESTIUNE
BI/CI seria:
CNP :
Subsemnatul(a):

nr.

Textier

eliberat de :

data:

(Nume)

(Prenume)

(Alte nume; indicaţi psedonimul artistic, grupul muzical în care activaţi)

Domiciliat(ă) în:
(Oraş)

(Judeţ/Sector)

(Cod poştal)

(Strada, Nr., Bloc, Apartament)

Contact:
(telefon)

(e-mail)

Născut(ă) în:

la data de:
(Oraş)

Teritoriu de reprezentare

(Judeţ)

(zi)

(luna)

(an)

Toate teritoriile lumii inclusiv Romania
Numai teritoriul Romaniei

acord prin prezentul document, UCMR-ADA, mandatul exclusiv de a-mi gestiona drepturile patrimoniale de
autor aferente tuturor operelor muzicale cu sau fără text sau contribuţiilor la opere al căror (co)autor sunt, sau
voi fi, pe toată durata de existenţă a asociaţiei ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor pe
domeniul muzical, în condiţiile prevăzute de Statutul şi Regulamentul general de repartiţie UCMR-ADA.
Mă oblig ca: 1. la data depunerii prezentului mandat de gestiune subsemnatul, în calitate de titular de drepturi
patrimoniale de autor de opere muzicale, mă oblig să depun cel puţin o declaraţie de opere muzicale,
însoţită de partitură pe verso, CD, fişă suport audio şi dovada aducerii la cunoştinţă publică;
2. să declar toate operele muzicale create anterior datei aderării şi pe cele ce le voi crea în viitor, în
termen de cel mult 10 (zece) zile de la semnarea prezentului mandat de gestiune şi respectiv în termen
de 10 (zece) zile de la data primei aduceri a acestora la cunoştinţa publică indiferent de modalitatea în
care aceasta s-a realizat (radio, tv, vanzare CD, concert, internet, etc.);
3. în cazul cesiunii exclusive de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale să depun o noua
declaraţie de opere muzicale semnată de toţi titularii din care sa rezulte noile cote de drepturi şi toţi
titularii acestora, insoţită de copii certificate ale contractelor de cesiune;
4. în termen de cel mult 10 (zece) zile să informez de orice modificare a statutului juridic a unei opere
muzicale declarate la UCMR-ADA;
5. în cadrul relaţiilor profesionale, să-mi informez partenerii despre obligaţiile statutare ce îmi revin prin
aderarea la UCMR-ADA;
6. să semnalez în scris orice modificare a datelor personale şi a coordonatelor bancare, în termen de cel
mult 10 (zece) zile de la apariţia acesteia;
Declar că
7. am luat la cunoştinţă de prevederile Statutului UCMR-ADA si Regulamentului general de repartitie
UCMR-ADA la care inţeleg să ader şi să le respect;
8. sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal potrivit Legii nr. 677/2001.
9. sunt membru al unei alte societăţi de gestiune a drepturilor de autor din străinătate, respectiv,
Societatea (uniunea)
Nr. Cont personal/Nr. Cont card

(Ţara)

(Drepturi gestionate şi teritoriul de exerciţiu)
Banca şi Sucursala

COD IBAN
Data

Semnătura

UCMR-ADA îşi asumă respectarea drepturilor statutare ce revin
mandantului
prin
semnarea
prezentului
document.
Prezentul document se va semna in doua exemplare originale.

Preşedinte

