
ACT ADITIONAL NR. 1/__________ 
LA MANDATUL DE GESTIUNE ACORDAT UCMR-ADA NR.__________________ 

*mentionam ca raspunsul pentru care optati sa fie incercuit 

conform OUG nr.18/2018 publicata in M.Of nr. 260/23.03.2018 
      Bucureşti, str. Ostaşilor, nr.12, Sector 1 

tel.: 316.79.76, fax: 316.58.80 

e-mail: ada@ucmr-ada.ro 
www.ucmr-ada.ro 

BI/CI seria:  nr.  eliberat de :  Data:  

 CNP :                                       Data semnarii mandatului  

Subsemnatul(a):   

 (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) (Judeţ)                                 (zi) (luna) (an) 

Nr. Cont personal/Nr. Cont card Banca şi Sucursala 

COD IBAN                                                                                                 

denumit in cele ce urmeaza AUTOR  

Subsemnatul AUTOR declar pentru CAS si CASS ca: 

a) NU SUNT SALARIAT si nu obtin venituri asimilate salariilor : 

b) Nu am optat sa imi retina alt platitor de venit (ex. organisme de gestiune colectiva, televiziune, organizator 

de  spectacole etc) CAS (contributii de asigurari sociale) si/sau CASS (contributii de asigurari   sociale de 

sanatate); 

c)  SUNT / NU sunt pensionar (pensionarii vor atasa un talon de pensie recent); 

d) estimez la o valoare de peste 12 salarii minime brute pe tara remuneratiile nete anuale ce imi vor fi 

repartizate anual de catre UCMR-ADA cu titlu de drepturi patrimomniale de autor; 
si 

OPTEZ IN MOD EXPRES  ca UCMR-ADA sa imi retina la sursa : 

- CAS (contributia de asigurari sociale) in cota de 25% din fiecare dintre remuneratiile pe care mi le 

repartizeza cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, mai putin remuneratia compensatorie pentru copie 

privata. (Nota : CAS nu se va retine in cazul in care membrul este pensionar); 

- CASS (contributia de asigurari sociale de sanatate) in cota de 10% din fiecare dintre remuneratiile pe care 

mi le repartizeza cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, pana la atingerea plafonului maxim prevazut de 

Codul Fiscal – in anul 2018 – 22.800 lei; 

Retinerea de catre UCMR-ADA a contributiilor de mai sus reprezinta rezultatul manifestarii de vointa a Autorului, sunt 

opozabile acestuia iar Autorul nu poate emite pretentii si nu se poate regrersa impotriva UCMR-ADA pentru retinerile 

CAS si CASS.  
MA OBLIG sa informez imediat UCMR-ADA cu privire la incheierea de catre subsemnatul a unui contract 
individual de munca.  

Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale. 

 PRESEDINTE UCMR-ADA  Membru mandant UCMR-ADA 

Semnatura  Semnatura 

   

 

UCMR -ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor 

http://www.ucmr-ada.ro/

