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

mandat

Initial
Actualizare

Compozitor

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

nr.

010071 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

Textier

eliberat de :

data:

(Nume)

(Prenume)

Nume inainte de casatorie

(indicaţi psedonimul artistic, grupul muzical în care activaţi)

Domiciliat(ă) în:
(Oraş)

(Judeţ/Sector)

Tara

(Cod poştal)

(Strada, Nr., Bloc, Apartament)

Contact:
(telefon)

(e-mail)

Născut(ă) în:

la data de:
(Oraş)

(Judeţ)

(luna)

(an)
Semnatura :

Declar ca am rezidenta fiscala stabilita in tara:
Teritoru de reprezentare UCMR-ADA:

(zi)

Toate teritoriile lumii
Doar Romania

denumit in cele ce urmeaza Autor, acord UCMR-ADA un mandat exclusiv de a-mi gestiona drepturile
patrimoniale de autor ale operelor muzicale cu sau fără text sau contribuţiilor la opere al căror autor/coautor
sunt, sau voi fi si pentru care voi depune declaratii de opere muzicale la UCMR-ADA.
Durata : Prezentul mandat acordat UCMR-ADA se intinde pe toată durata de existenţă a UCMR-ADA ca organism de
gestiune colectivă a drepturilor de autor pe domeniul muzical.
Aderare : prin prezentul mandat ader pe deplin si neconditionat la Statutul şi Regulamentul general de repartiţie ale
UCMR-ADA, la Hotararile anuale adoptate de Adunarile Generale ale membrilor UCMR-ADA, toate acestea fiindu-mi
opozabile si ma oblig sa le respect.
Drepturi incredintate spre gestiune colectiva:
A*) Prin prezentul mandat, Autorul incredinteaza UCMR-ADA spre gestionarea colectiva toate drepturile sale
patrimoniale de autor de opere muzicale, prevazute in Statut.
sau
B) Prin prezentul mandat, Autorul incredinteaza UCMR-ADA spre gestionarea colectiva doar anumite
categorii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale (selectati drepturile incredintate UCMR-ADA) :





reproducerea operei muzicale;






radiodifuzarea operei muzicale;

distribuirea operei muzicale;
comunicarea publică a operei muzicale, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv in cinematografe,
prin punerea operei la dispozitia publicului pe internet si/sau alte mijloace electronice de telecomunicatie,
retransmiterea prin cablu a operei muzicale;
realizarea de opere derivate;
dreptul la remuneratie compensatorie pentru copie privata.

Drepturile autorului : Autorului ii revin toate drepturile si obligatiile prevazute de Statutul şi de Regulamentul general
de repartiţie ale UCMR-ADA si de Hotararile anuale adoptate de Adunarile Generale ale membrilor UCMR-ADA.
______________

*Daca nu a fost selectat niciun drept, se considera ca

Autorul incredinteaza in mod individual UCMR-ADA spre gestionarea colectiva toate categoriile de
drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, prevazute in Statut.

Obligatiile autorului :
a) pe toata durata de valabilitate a mandatului de gestiune colectiva, sa informeze UCMR-ADA asupra oricarui
contract de cesiune si editare incheiat cu tertii si sa depuna imediat la UCMR-ADA un original al acestuia sau o
copie certificata conform cu originalul si declaratia de opera muzicala aferenta,
b) sa se autentifice cu username si parola pe aplicatiile online UCMR-ADA pentru membrii si sa urmareasca
informatiile inregistrate in acestea de UCMR-ADA privind: datele sale personale si de contact, contul bancar
propriu, repertoriul propriu, sumele ce ii sunt repartizate, retinerile legale si statutare prelevate, provenienta
sumelor brute repartizate, sumele nete date in plata si sa semnaleze imediat UCMR-ADA orice neconcordanta,
iar in cazul modificarii datelor personale (Adresa, e-mail, cont IBAN) sa le comunice imediat UCMR-ADA;
c) sa urmareasca informatiile publicate pe site-ul UCMR-ADA – sectiunea Membri;
Orice date cu privire la Autor inregistrate de UCMR-ADA sunt opozabile autorului pana la data la care acesta depune la
UCMR-ADA o cerere scrisa de modificare a acestora.
Drepturile si obligatiile UCMR-ADA : Drepturile si obligatiile UCMR-ADA sunt cele prevazute de Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor si drepoturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, de celelalte acte normative
aplicabile, de Statutul şi Regulamentul general de repartiţie ale UCMR-ADA si de Hotararile anuale adoptate de
Adunarile Generale ale membrilor UCMR-ADA.
Pe toata durata prezentului mandat UCMR-ADA va putea exercita neconditionat, sub forma gestiunii colective,
drepturile incredintate de Autor spre gestiune colectiva, exercitiu ce implica deplina reprezentare in fata oricarei
persoane fizice sau juridice, a instantelor de judecata sau a oricaror alte autoritati publice sau persoane private.
In calitate de titular mandant precizez ca:
NU OPTEZ /
OPTEZ IN MOD EXPRES ca UCMR-ADA sa imi retina la sursa :
- CAS (contributia de asigurari sociale) in cota in vigoare din fiecare dintre remuneratiile pe care mi le repartizeza
cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, mai putin remuneratia compensatorie pentru copie privata.
- CASS (contributia de asigurari sociale de sanatate) in cota in vigoare 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.
si in acest sens, declar pentru retinerea CAS si CASS de catre UCMR-ADA 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;
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.
In calitate de Autor mandant declar ca :
- sunt de acord cu prelucrarea de catre UCMR-ADA a datelor mele cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001.
- nu sunt
/ sunt
membru al altui organism de gestiune a drepturilor de autor din străinătate, respectiv:
Societatea (uniunea)
(Ţara)
(Drepturi gestionate şi teritoriul pentru care se aplica)
Declar urmatoarele date bancare pentru plata remuneratiilor:
Nr. Cont personal/Nr. Cont card

Banca şi Sucursala

COD IBAN
UCMR-ADA îşi asumă respectarea drepturilor statutare ce revin mandantului prin semnarea prezentului document. Prezentul
document se va semna in doua exemplare originale.
Orice litigii privitoare la acest mandat vor fi solutionate de instantele competente material din Bucuresti.
Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale.

PRESEDINTE UCMR-ADA

Membru mandant UCMR-ADA

Semnatura

Semnatura

