NOTIFICARE PUBLICA

UCMR-ADA, Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor,
Organism de Gestiune Colectiva Pentru Drepturile de Autor a
Compozitorilor, cu sediul in Bucuresti, Str. Ostaqilor nr. 12, Sector l,
invita titularii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale sd se
autentifice pe platforma UCMR-ADA, la link-ul https://membri.ucmrada.ro!, pentru a verifica lista operelor muzicale neidentificate, urmand
ca in situatia identificarii ca autor a operelor muzicale, sa descarce
formularul prezentat in aplicatie si sa il depuna la UCMR-ADA alaturi de
codurile aferente, in vederea efectuarii platii sumei aferente operelor
muzicale identificate, rezultate din repartitia aferenta lunii martie 2018.

De asemenea pentru revendicarea sumelor corespunzatoare drepturilor
titularilor decedati fara certificate de succesiune depuse la UCMR-ADA
si titularilor fara acte de identitate depuse la UCMR-ADA, va invitam sa
httos ://ucmr-ada.ro/stiri/l i sta-decedati lor-fara
consultati link-urile
larilor-fara
succesiune/ si h
si sa depuneti la UCMR-ADA documentele corespunzatoare pentru
efectuarea platii sumelor, respectiv : certificat de deces al titularului
membru UCMR-ADA nominalizat si certificatul de succesiune din care
sa rezulte mostenitorii drepturilor patrimoniale de autor de opere
muzicale, copii ale cartilor de indentitate si declaratii de rezidenta fiscala
pentru titularii stabiliti in strainatate.
Invederam faptul ca revendicarea drepturilor patrimoniale de autor de
opere muzicale de catre titularii acestora se poate face in termen de 3 ani
si 6 luni de la data primei notificari ulterioare colectarii remuneratiilor
aferente repartitiei lunii martie 2018.

Relalii puteti obtine la sediul UCMR-ADA din Bucureqti, Str. Ostasilor

nr. 12, Sector I sau la

:

021'316'79.76168161171172, fax
021.316.58.80 si la adresele de e-mail ada@ucmr-ada.ro si contab@ucmrada.ro.
telef<rn
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UCMR-ADA, Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor,
Organism de Gestiune Colectiva Pentru Drepturile de Autor a
Compozitorilor, cu sediul in Bucuresti, Str. Ostaqilor nr. 12, Sector 1,
invita titularii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale sd se
autentifice pe platforma UCMR-ADA, la link-ul https://membri.ucmr-

4g!4|,

pentru a verifica lista operelor muzicale neidentificate, urmand

ca in situatia identificarii ca autor a operelor muzicale, sa descarce
formularul prezentat in aplicatie si sa il depuna la UCMR-ADA alaturi de
codurile aferente, in vederea efectuarii platii sumei aferente operelor
muzicale identificate, rezultate din repartitia aferenta lunii aprilie 2018.
De asemenea pentru revendicarea sumelor corespunzatoare drepturilor
titularilor decedati fara certificate de succesiune depuse la UCMR-ADA
si titularilor fara acle de identitate depuse la UCMR-ADA, va invitam sa

consultati link-urile

https://ucmr-ada.ro/stiri/lista-decedatilor-fara
succesiune/ si https://ucmr-ada.ro/uncategorized/lista-titularilor-fara-cnp/
si sa depuneti la UCMR-ADA documentele corespunzatoare pentru
efectuarea platii sumelor, respectiv : certificat de deces al titularului
membru UCMR-ADA nominalizat si certificatul de succesiune din care

sa rezulte mostenitorii drepturilor patrimoniale de autor de

opere

muzicale, copii ale cartilor de indentitate si declaratii de rezidenta fiscala
pentru titularii stabiliti in strainatate.

Invederam faptul ca revendicarea drepturilor patrimoniale de autor de
opere muzicale de catre titularii acestora se poate face in termen de 3 ani
si 6 luni de la data primei notificari ulterioare colectarii remuneratiilor
aferente repartitiei lunii aprilie 2018.
Rela{ii puteti obtine la sediul UCMR-ADA din Bucuregti, Str. Ostapilor
nr. 12, Sector I sau la telefon : 021.316.79.76168161171172, fax
02 1 .3 I 6.5 8.80 si la adresele de e-mail ada@ucmr-ada.ro si contab@ucmrada.ro.

