DEPUNERE CANDIDATURI CONSILIUL DIRECTOR UCMR-ADA
Membrii UCMR-ADA care doresc sa candideze pentru functia de membru al Consiliului Director
UCMR-ADA, trebuie sa depuna la sediul UCMR-ADA din Bucuresti, Str. Ostasilor nr.12, pana la data
de 13.03.2017 orele 18:00 urmatoarele documente:
1. Formular de candidatura pentru alegerea in functia de membru al Consiliului Director al
UCMR-ADA in cadrul Adunarii Generala Ordinara UCMR-ADA din 23/24.03.2017. Formularul
se poare descarca de pe site-ul UCMR-ADA, sectiunea Membri – Adunari Generale..
2. Curriculum Vitae si copia cartii de identitate,
3. Prezentarea obiectivelor pe care le va urmări în cazul alegerii ca membru al Consiliului
Director al UCMR-ADA, în concordanţă cu dispoziţiile legale şi statutare;
4. Dovada atestarii de catre uniunea profesionala din domeniul compozitiei muzicale (depunerea
atestarii este obligatorie pentru candidatii la posturile de membrul al consiliului director
prevazute la art. 7.2.5 lit.b) din Statutul UCMR-ADA), respectiv candidatii care reprezinta
muzica simfonica, camerala opera si alte asemenea,
Potrivit art.7.2.1 din Statutul UCMR-ADA cel putin ½ din membrii Consiliului Director UCMR-ADA
trebuie sa fie atestati de catre o uniune profesionala in domeniu (creatiei muzicale).
Pentru a fi validată, candidatura trebuie:
A. să fie însoţită de:
i. formularul de candidatura - cerere, cu indicarea categoriei de membri pentru care
candideaza, dintre cele prevazute la art. 7.2.5 alin. (2) din Statutul UCMR-ADA
(categoria muzica pop, jazz, etno, editori, etc.; categoria muzica simfonica,
camerala, opera etc. categoria muzica corala si alte asemenea precum vocal
simfonic, opereta, fanfara), cuprinzand si o declaraţie pe proprie răspundere a
candidatului, purtând numele olograf şi semnătura acestuia, din care să rezulte că
nu se află în niciunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de art.4.2 lit.a)
alin. 3 din Statutul UCMR-ADA,
ii. un curriculum vitae si o copie a cartii de identitate;
iii. o prezentare a obiectivelor semnate, pe care le va urmări candidatul în cazul alegerii
ca membru al Consiliului Director, în concordanţă cu dispoziţiile legale şi statutare;
iv. adeverinta privind atestarea profesionala si caracterizarea candidatului, daca este
cazul.
Depunerea documentelor prevăzute la litera a) este obligatorie, sub sancţiunea invalidarii
candidaturii.

B. sa îndeplineasca cumulativ condiţiile statutare, respectiv:
Condiţii generale :
 să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în calitatea de membru al UCMR-ADA, Asociatia
pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor;
 să nu se afle într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută de Statutul UCMR-ADA, şi
anume:
 să nu fie asociat, consilier, administrator sau altă persoană de conducere ale
utilizatorilor ce utilizează în mod curent opere muzicale gestionate colectiv de
UCMR-ADA;
 să nu fi fost sancţionat disciplinar potrivit prevederilor Statutului UCMR-ADA.
Condiţii speciale :
 să facă parte din categoria de membrii corespunzatoare celei pentru care candideaza
dintre cele prevazuta de art. 7.2.5 din Statutul UCMR-ADA respectiv:
i.
ii.

iii.

categoria prevazuta de art. 7.2.5 lit. a) respectiv muzica: pop, jazz, etno, editori, alte
asemenea precum: rock, muzica de publicitate, muzica de revista;
categoria prevazuta de art. 7.2.5 lit. b) respectiv muzica: simfonică, camerală, opera şi
alte asemenea si sa fie atestat de catre o uniune profesionala in domeniu (creatiei
muzicale).
categoria prevazuta de art. 7.2.5 lit. c) respectiv muzica: corala, alte asemenea
precum: vocal simfonic, opereta, fanfara.

