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CAPITOLUL NR. I
INFORMATII PRIVIND ADUNAREA GENERALA

In anul 2017 s-a desfasurat:
- Adunarea Generala Odinara/2o16 in data de 23 /74.03.2017 pentru exercitiul

fina nciar al a n ului 2016.
In anul 20L8 s-a desfasurat:
Adunarea Generala Ordinara/2077 in data de 29.03.2018
financiar al a n ului 2017.
Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA/20L6 a fost convocata pentru data de 23 martie
2017 in locatia Aula Palatului Cantacuzino situata in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141,
Sector 1, Bucuresti, prima convocare si in data de 24 martie 2017 a doua convocare in
locatia - Universitatea Nalionali de Muzicd Bucuretti, Str. Stirbei Vodd, nr. 33, Corpul B,

Sala George Enescu, sectorul 1, Bucuresti.
Convocatorul Adunarii Generale Ordinarel20I6 pentru datele de 23124.03.201,7 a fost
publicat in ziarul Romania Libera din data de 20.02.2017 si pe site-ul www.ucmr-ada.ro
sub nr. |2L5/I6.O2.20I7 .

Convocarea Adunarii Generale Qrdinare/2016 precum si data si locul convocarii Adunarii
Generale Ordinare au fost stabilite de catre Consiliul Director al UCMR-ADA asa cum
rezulta din procesele verbale ale sedintelor Consiliului Director n r.1/18.01,.2OL7 sj nr. z
din 15.02.2017.

Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA/20I1 a fost convocata pentru data de 28 martie
2018 ora 10:00, prima convocare in locatia Aula Palatului Cantacuzino situata in
Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, Sector 1, Bucuresti si respectiv in data de 29 martie
2018, ora 10:00 a doua convocare, in locatia Aula Palatului Cantacuzino situata in
Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, Sector 1, Bucuresti.
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare/2017 pentru datele de 2 .03.2018 a fost

pentru exercitiul 
i

I Se menlioneazd denumirea completi a organismului de gestiune colectivA.
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publicat in ziarul Romania libera din data de 26,02.201g si in zhrul nomania t-ibera oin
data de 27.02.20:3 precum si pe site-ul www.ucmr-ada.ro sub nr. L76I./2O.OZ.2O!8.
convocarea Adunarii Generale ordinare/zoL7 precum si data si locul convocarii Adunarii
Generale ordinare au fost stabilite de catre consiliul Director al UCMR-ADA asa cum

verbal al sedintei Consiliului Director UCMR-ADA nr.V31.01.2019.
Adunarea Generala ordinara/2o!6 a fost reconvocata pentlu data ae zc rn-artie zorz ln
locatia Universitatea NationalS de Muzicd Bucure'ti, Str. Stirbei Vodd, nr.33, Corpul B,
Sala George Enescu, sectorul 1, Bucuresti.

Pentru Adunarea Generala Ordinara/Zof7, in cazul in care, in data de 2g martie 201g nu
se va intruni cerinta de worum, Adunarea Generala ordinara/2l!7 este reconvocata
pentru data de 29 martie 2018 orele 10:00 in locatia - Aula palatului cantacuzino situata
in Bucuresti, Glea Victoriei nr. 141, Sector cu aceeasi ordine de zi.
convocarea Adunarii Generale ordinare/201G pentru data Oe.zslz+;taie-012 ;otrivit
Statutului, legii nr.8/1996 actualizata si OG 26/2000 actualizata, s-a facut Drin:- pubf icare in ziarul Romania Libera din data de 2G,02,2017;
- pubficare pe site-ul www.ucmr-ada.ro sub nr. 7ZL5/I6,O2.ZOL7.

convocarea Adunarii Generale ordinare/21l7 pentru data de zg/29 martie 20l& potrivit
Statutului, legii nr.8/1995 actualizata si OG 2Gl2000 actualizata, s-a facut prin:
- pubficare in ziarele Romania Libera din data de 25.02.2018 si 27.02.20L8,

icare pe site-uf www.ucmr-ada.ro sub n r. f9I6/2O.A2,20L8l;
[a sedinta Adunarii Generale Ordinare a membrilor UCMR-ADA,/2016 din Z+OlZOtl au

Pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a membrilor
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare UCMR-ADAV/ZO1O din data de 2 4.O3.ZOL7I
1. Alegerea membrilor Consiliulul Director UCMR-ADA pentru un mandat de 4 ani. {2017-

202L1
2. Alegerea membrilor Comisiei permanente

membrilor, pentru un mandat de 4 ani si
sedinta/ membru.

3. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori UCMR-ADA pentru un mandat de 4 ani si
aprobarea nivelului anual de indemnizatie al membrilor si onorariul lunar al cenzorului
exDert contabil.

4' Aprobarea bilantului contabil UCMR-ADA cu anexe, pentru exercitiul financiar contabil
al anului 2016.

5. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori a UCMR-ADA pentru anul 2016.
6. Aprobarea Raportului Consiliului Director al UCMR-ADA pentru anul 2016.
7. Aprobarea Raportului Directorului General al UCMR-AOA pentru anul 201G.
8. Aprobarea Darii de seama anuale UCMR-ADA pentru anul 2016/ format ORDA.
9. Aprobarea modificarii Regulamentului General de Repartitie al UCMR-ADA,

Aprobarea Raportului anual al Comisiei permanente speciale privind accesul la
informatii a UCMR-ADA pentru anul 2016.
Aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli al UCMR-ADA pentru anul

Aprobarea initierii sl desfasurarii unui concurs de creatie muzicala de catre UCMR-ADA
si prezentarea proiectului de Regulament de organizare si desfasurare a concursului de
creatie UCMR-ADA.

Aprobarea nivelului comisionului administrativ (contributie statutara sub forma unei
cote parti) aplicabil incepand cu data de 01

speciale privind accesul la informatii al
aprobarea nivelului de indemnizatie de
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repartizate de UCMR-ADA catre titularii de drepturi patrimoniale de autor respectiv,
- 14% comision la repartitia individuala a remuneratiilor colectate pentru utilizari

de pe teritoriul Romaniei, prelevata din suma bruta repartizata;
- 10% comision la repartitia individuala a remuneratiei compensatorii pentru copia

private, prelevata din suma bruta repartizata;
- 5% comision la plata individuala a remuneratiilor colectate prin intermediul

organismelor similare din strainatate, prelevata din suma bruta data in plata, cu
exceptia celor primite fara indicarea titularilor beneficiari, respectiv pentru copia
privata si retransmitere prin cablu, pentru care se aplica in mod coresounzator
cota situatiei in care se incadreaza.

- 10% comision aplicabil la repartitia remuneratiilor colectate de pe teritoriul
Romaniei de la organizatorii de concerte si spectacole prelevata din suma bruta
repartizata.

14. Aprobarea remunerarii presedintelui si Vicepresedintelui UCMR-ADA si a nivelului
indemnizatiilor de sedinta pentru fiecare membru al Consiliului Director UCMR-ADA.

15. Prezentarea alocarii la Fondul de Rezerva a excedentului aferent exercitiului
economico-financiar al anului 2016, potrivit art. 9.3 din Statutul UCMR-ADA.

16. Prezentarea procesului verbal de control anual ORDA efectuat potrivit legii pentru
anul 2015.

17. Ratificarea Deciziei Consiliului Director UCMR-ADA privind reducerea temporara a
comisionului admninistrativ al UCMR-ADA de la L4% la 10% pentru repartitiile UCMR-
ADA din perioada 20 noiembrie 2016 -31 decembrie 2016, pentru toti titularii
identificati in repartitiile UCMR-ADA aferente lunilor noiembrie si decembrie 2010.

18. Prezentarea/aprobarea cererilor membrilor de acordare de ajutor lunar
nerambursabil pentru anul 2017 nevalidate de Consiliul Director UCMR-ADA in anul
zVLO.

19. Diverse.

In cadrul sedintei au fost prezentate Adunarii Generale Ordinare UCMR-ADA,/2016
documentele aferente ordinii de zi cum sunt: proiectele de Hotarari, candidaturile depuse
pentru a deveni membru al Consiliului Director, candidaturile depuse pentru a deveni
membru al Comisiei de Cenzori, respectiv membru al Comisiei Speciale permanente
privind accesul membrilor la informatii, Bilantul contabil/2016, Raportul Directorului
Generaf/2016, Raportul Consiliului Director/2ol6, Raportul Comisiei de cenzori/20L6,
Raportul comisiei permanente speciale privind accesul la informatii/2o15, proiectul de
Dare de seama in format ORDA/2015, procesul verbal anual de control efectuat de ORDA
in 2015, Bugetul de venituri si cheltuieli, proiectul de modificare al Regulamentului
General de Repartitie UCMR-ADA Proiectul Regulamentului Concursului de Creatie a
Muzicii Pop Romanesti, situatia cererilor membrilor de acordare de ajutor lunar
nerambursabil pentru anul 2017 nevalidate de Consiliul Director UCMR-ADA in anul 2010.

Ordinea de zi a Adunarii cenerale Ordinare UCMR-ADA,/2017 din data de 28/29.03.2OL8:
l.Aprobarea Raportului Consiliului Director UCMR-ADA pentru anul 2017.
2. Aprobarea Raportului anuay2017 al Comisiei permanente speciale privind accesul la

informatii a UCMR-ADA.
3. Aprobarea bilantului contabil UCMR-ADA cu anexe, pentru exercitiul financiar contabil

al anului 2017. Informarea alocarii la Fondul de Rezerva a excedentului aferent
exercitiului economicc.financiar al anului 2017, potrivit art.9.3 din Statutul UCMR-
ADA.

Comisiei de Cenzori a anul2Ot7 .
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5.Aprobarea Raportului Directorului General al UCMR-ADA pentru anul 2017.
6.Aprobarea Darii de seama anuale UCMR-ADA pentru anul 2017 format ORDA.
T.Aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli al UCMR-ADA pentru anul 201g.
8. Aprobarea nivelului comisionului administrativ (contributie statutara sub forma unei
cote parti) pe categorii de drepturi, aplicabil incepand cu 01 aprilie 2018 asupra
remuneratiilor repartizate de UCMR-ADA catre titularii de drepturi patrimoniale de a
pana la termenul stabilit de urmatoarea Adunare Generala ordinara a UCMR-ADA din anul
2019, respectiv:

-14% comision administrativ la repartitia individuala a remuneratiilor colectate pentru
utilizari de pe teritoriul Romaniei, prelevat din suma bruta repartizata;

- 10% comision administrativ la repartitia individuala a remuneratiei compensatorii
pentru copia privata, prelevat din suma bruta repartizata;

-5% comision administrativ la plata individuala a remuneratiilor colectate prin
intermediul organismelor similar din strainatate, prelevat din suma bruta data in plata,
cu exceptia celor primite fara indicarea titularilor beneficiari, respectiv pentru copie
privata si retransmitere cablu, pentru care se aplica in mod corespunzator comisionul
administrativ in care se incadreaza.

- 10% comision administrativ aplicabil la repartitia remuneratiilor colectate de De
teritoriul Romaniei de la organizatorii de concerte si spectacole, prelevat din suma
bruta repartizata.

9.Ratificarea Deciziilor Consiliului Director UMR-ADA privind reducerea temporara a
comisionului administrativ al uCMR-ADA de la !4% la 10% pentru repartitiile efectuate
de ucMR-ADA in lunile iulie si august 2017, pentru toti titularii identificati in repartitiile
UCMR-ADA aferente lunilor iulie si august 2017, precum si neperceperea de comision
administrativ (comision 0) la sumele procesate din returnate de organismele de testiune
colectiva din strainatate, pentru repertoriul subeditat pe teritoriul Romaniei de membrii
UCMR.ADA.

10. Modificarea si completarea Regulamentului General de Repartitie UCMR-ADA -
art.5.3.1, art.11.2 indice 1 lit.a) pct.ii si lit.d) si comptetarea art. 11 - Dispozitii finale cu
un nou art.11.2 indice 2.

11. Modificare Regulament privind acordarea de ajutoare materiale - membri din Fondul
Social Cultural al UCMR-ADA - art.10 alin.2 lit.e) si art.11 alin. (Z) privind stabilire
cuantum venituri titular pentru a beneficia de ajutor material nerambursabil, numar de
ajutoare/cuantum lunar/2019 si a datei pana la care pot fi depuse cereri de acordare a
ajutorului material lunar nerambursabil.

12.Prezentare/analiza cereri membri nevalidate de Consiliul Director UcMR-ADA in anul
2017, de acordare ajutor social nerambursabil lunar pentru anul 2018.
13. Aprobarea bugetului pentru anul 2019 pentru acordarea de ajutoare sociale

nerambursabile lunare pentru membri din FondulSocial Cultural UCMR-ADA.
14. Prezentarea activitatii de controlORDA pentru anul 2016 la UCMR-ADA.
15. Diverse.

In cadrul sedintei vor fi prezentate Adunarii Generale Ordinare UCMR-ADA/2017
documentele aferente ordinii de zi cum sunt: convocatorul si ordinea de zi, inregistrat cu
N. U2O.02.20L8, Proiectele de Hotarari inregistrate cu numerele: Z, 3, 4, 5, 6,7, g, g, fO,
t7,12, !3, 74, ].5120.02.2078, Bilantul contabil/2017, Raportul Directorului General/2017,
Raportuf Consifiului Director/2017, Raportul Comisiei de cenzori/ZOU, Raportul comisiei
permanente speciale privind accesul la intormatii/29!7, proiectul de Dare de seama in
format ORDA/2017, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, proiectul de
modificale si completare al Regulamentului General de Repartitie UCMR-ADA, proiectul

Anexa Ia
Decizia nr. din .2010

cor{orn art.I35 aline) din Lg. 8/I996idifcaii.i cTnptetatd.
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de modificare al Regulamentului privind acordarea de ajutoare materiale - mernUri ain
Fondul Social Cultural al UCMR-AD{ situatia cererilor membrilor de acordare de ajutor
funar nerambursabil pentru anul20L7 nevalidate de Consiliul Director UCMR-ADA in anul
20L7.

Adunarea Generala Ordinara din data de 24 martie 2017 a adoptat urmatoarele hotarari:
- Hotararea N,!/24.03.20L7 prin care se aleg membri ai Comisiei speciale privind

accesul la informatii al membrilor UCMR-ADA pentru un mandat de 4 ani, incepand cu
data de 01.04.2017, urmatorii: Petculescu Valentin, petrescu Cristian, Dretu Vladimir
Sorin, Udrea lulian, Jacobsen Oviciu, Ulpiu Roman - membru supleant, Andrei Maria -
membru supleant.

- Hotararea nr.2/24.03.2077 prin care se aleg membri ai Comisiei de Cenzori UCMR-
ADA pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de OL.O4.2O|7, urmatorii:
Gheorghinescu Rodica Gabriela - expert contabil, Baniciu Mircea, Elefteriu Stefan,
Eu8en Mihaescu - membru supleant,

- Hotararea nr,3/24,O3,2Ot7 privind aprobarea bilantului contabil cu anexe al UCMR-
ADA, pentru exercitiul financiar contabil al anului 2016.

- Hotararea nr.4/24.O3.2047 privind aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori a
UCMR-ADA pentru anul 2016.

- Hotararea nr.5124.O3.2OL7 referitoare la aprobarea Raportului Consiliului Director
UCMR-ADA pentru anul 2016 si de descarcare de gestiune a Consiliului Director al
UCMR-ADA pentru activitatea desfasurata si deciziile adoptate in anul 2016.

- Hotararea fi.6/24.O3.2O77 privind aprobarea destinatiei statutare a excedentului
exercitiului economico-financiar al UCMR-ADA la 31.12.2016 - fond de rezerva.

- Hotararea nr.7 /24,03.2017 referitoare la aprobarea Raportul Directorului General
UCMR-ADA si de descarcare astfel de gestiune a Directorul General al UCMR-ADA
pentru activitatea de gestiune a drepturilor de autor, pentru activitatea financiar
contabila siactele incheiate pentru UCMR-ADA in anul 2016.

- Hotararea nr.8/24.O3,2077 referitoare la aprobarea Darii se seama in formatul
aprobat prin Decizia ORDA nr.168/2010 pentru activitatea UCMR-ADA din anul 2016.

- Hotararea nr.9/24.03.2077 prin care s-a luat act de continutul procesului verbal de
control anual al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor efectuat la UCMR-ADA
pentru activitatea de gestiune colectiva desfasurata de UCMR-ADA in anul 2015.

- Hotararea nr,L0|24.O3.2OL7 prin care s-a aprobat modificarea art. 6.3, art. 6.3.2 din
Regulamentul General de Repartitie al UCMR-ADA consolidarea Regulamentului
General de Repartitie al UCMR-ADA cu un nou art.6.3.4 si comoletarea
Regulamentului General de Repartitie al UCMR-ADA prin introducerea unui nou
alineat la art.5.6.1.

- Hotararea nr.!!/24,O3,20I7 privitoare la aprobarea Raportului Comisiei permanente
speciale privind accesul la informatii din cadrul UCMR-ADA pentru anul 2016.

- Hotararea nr.!2/24.03.20L7 referitoare la aprobarea bugetului de venituri sicheltuieli
al UCMR-ADA previzionat pentru anul 2017.

- Hotararea N.f3/24.O3.2077 privind aprobarea initierii si desfasurarii unui concurs de
creatie muzicala de catre UCMR-ADA sustinut din Fondul Social Cultural, potrivit
ideilor cuprinse in proiectul de Regulament de concurs prezentat de catre Consiliul
Director UCMR-ADA.

- Hotararea nr,t4/24.O3.2017 privitoare la aprobarea nivelului comisionului
administrativ, reprezentand contributia statutara sub forma unei cote parti (comision
administrativ) aplicabila titularilor de drepturi in cadrul repartitiilor UCMR-ADA,
incepand cu data de 07.04.2017, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare
UCMR-ADA, duDa cum urmeaza:
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- o cota parte de 14% la repartitia individuala a remuneratiilor colectate oentru
utilizari de pe teritoriul Romaniei, prelevata din suma bruta repartizata titularilor
de drepturi de autor, cu exceptia cazurilor de maijos;

- o cota parte de 1096 la repartitia individuala a remuneratiei compensatorii pentru
copie privata, prelevata din suma bruta repartizata;

- o cota parte de 5% la plata individuala a remuneratiilor colectate prin intermediul
organismelor similare din strainatate, prelevata din suma bruta data in plata, cu
exceptia celor primite fara indicarea titularilor beneficiari, respectiv pentru copie
privata si retransmitere cablu, pentru care se aplica in mod corespunzator cota
situatiei in care se incadreaza;

- o cota parte de 10% la repartitia individuala a remuneratiilor colectate de pe
teritoriul Romaniei de la organizatorii de concerte si spectacole prelevata din
suma bruta repartizata.

- Hotararea nr,L5/24.03.20f7 prin care se aproba remunerarea lunara neta a
Presedintelui ucMR-ADA si a Vicepresedintelui ucMR-ADA cu o suma majorata cu
30% fata de remunerarea lunara neta primita de acestia in anul 201G, precum si
aprobarea remunerarii neta/sedinta a membrilor Consiliului Director al UCMR-ADA si
al celorlalte comisii ale UCMR-ADA, cu exceptia comisiei de cenzori, cu o indemnizatie
neta de sedinta majorata cu 30% fata de valoarea indemnizatiei neta de sedinta
acordata in anul 2016.

- Hotararea nr.76/24.O3,2OL7 privitoare la ratificarea Decizia Consiliului Oirector
UCMR-ADA privind reducerea temporara a comisionului administrativ al UCMR-ADA
de la !4% la 10% pentru repartitiile UCMR-ADA din perioada 20 noiembrie 201d-31
decembrie 2016, pentru toti titularii identificati in repartitiile UCMR-ADA aferente
lunilor noiembrie si decembrie 2016.

- Hotararea nr,!7 /24.03.20t7 prin care se respinge acordarea unui ajutor social
material nerambursabil lunar pentru anul 2017 pentru urmatorii membrii ai UCMR-
ADA: Dumitrache Dumitru, Alexandrescu Horatiu, Ghitica Gheorghe, Elena Soare,
Pitlgoi Maria, Dedeian Garbis care nu au intrunit conditiile cumulative Drevazute de
Regulamentul de acordare de ajutoare materiale pentru acordarea de ajutor material
social nerambursabil lunar in cursul anului 2017. Totodata prin aceeasi hotarare se
aproba ca bugetul, numarul de beneficiari si valoarea ajutorului lunar pentru anul
2018 sa fie la nivelul celui aprobat pentru anul 2017 respectiv: maxim 1OO de
beneficiari, 1.000 lei/luna valoarea ajutorului social material
nerambursabiubeneficiar, cu un buget total anual alocat de 1.2OO.OOO lei din Fondul
social cultural.

- Hotararea nr,!8/24.O3.20L7 prin care a fost desemnat dl. Gavrila Viorel,
Vicepresedintele in functie al UCMR-ADA la data Adunari Generale Ordinare din data
de 24.03,20t7, sa reprezinte UCMR-ADA si sa semneze procesul verbal al Adunarii
Generale Ordinare a membrilor UCMR-ADA,/2016 si sa semneze ori sa indeolineasca
orice alt act sau procedura ar fi necesara pentru inregistrarea la Judecatoria
Sectorului 1si in Registrul asociatiilor si fundatiilor a noii componente a Consiliului
Director al UCMR-ADA.

- Hotararea N.f9/24,03,2017 prin care se aproba remunerarea cenzorilor membrii ai
UCMR-ADA cu suma neta de 300 lei/luna/membru respectiv un total de 3.6m lei
net/an/membru, se aproba remunerarea cenzorului expert contabil cu suma de 4.200
lei/luna plus TVA, se aproba Regulamentul Comisiei de Cenzori UCMR-ADA.

Hotararea N,2O/24.O3,20f7 prin care se aleg membrii ai Consiliului Director al UCMR-
ADA pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de OL.04.ZOL7, urmatorii; lorgulescu
Adrian, Ciobanu Dediu Sandu Dan, Ul Dembinski Diana, Buca Aurel

Anexa la
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Cudalbu Grigore Mircea, Gavrila Viorel, Duta Laurentiu lonut, Tudor lonel, Moculescu
Horia Nicolae, Vrabete lulian, Dragan Mircea si Cazan Serban lonut.
Adunarea Generala Ordinara a membrilor UCMR-ADA"/20U din data de 29 martie 2018 a

adoptat urmatoarele hotarari:
-Hotararea nr.1/29,03.2018 referitoare la aprobarea Raportului Consiliului Director

UCMR-ADA pentru anul 2017 si de descarcare de gestiune a Consiliului Director al
UCMR-ADA pentru activitatea desfasurata si deciziile adoptate in anul 2017.

-Hotararea il.2/29.O3.20L8 privitoare la aprobarea Raportul Comisiei permanente
speciale privind accesul la informatii din cadrul UCMR-ADA pentru anul2017.

-Hotararea nr.3129.Q3.2Of8 privind aprobarea Bilantului Contabil cu anexe al UCMR-ADA
pentru exercitiul financiar contabil al anului 2017 si destinatia statutara a excedentului
exercitiului economico-financiar al anului 2017 inregistrat la 31.12.2017, acesta
inregistrandu-se la fond de rezerva potrivit Statutului UCMR-ADA.

-Hotararea nr.4/29.03.2OL8 privind aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori a UCMR-
ADA pentru anul 2017

-Hotararea nr.5/29.03.2018 privind aprobarea Raportului Directorului General al UCMR-
ADA pentru anul 2017 si descarcarea de gestiune a Directorului General al UCMR-ADA
pentru activitatea de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de autor de opere
muzicale, pentru activitatea financiar contabila si pentru actele incheiate in anul 2017.

-Hotararea nr.6/29.03.2018 privind aprobarea Darii de seama pentru activitatea UCMR-
ADA din anul 20U, in formatul stabilit prin Decizia ORDA nr. 158/2010.

-Hotararea N.7129.03.20L8 privind aprobarea Bu8etului de venituri si cheltuieli al UCMR-
ADA previzionat pentru anul 2018,

-Hotararea nr.8/29,03.2018 privind aprobarea nivelul comisionului administrativ
(contributie statutara) sub forma unei cote parti (comision administrativ), pe categorii
de drepturi, aplicabil incepand cu data de 01.04.2018 in cadrul repartitiilor UCMR-ADA
pentru acoperirea cheltuielilor de functionare dupa cum urmeaza:
- o cota parte de 14% la repartitia individuala a remuneratiilor colectate pentru utilizari

de pe teritoriul Romaniei, prelevata din suma bruta repartizata;
- o cota parte de 10% la repartitia individuala a remuneratiei compensatorii pentru

copie privata, prelevata din suma bruta repartizata;
- o cota parte de 5% la plata individuala a remuneratiilor colectate prin intermediul

organismelor similare din strainatate, prelevata din suma bruta data in plata, cu

exceptia remuneratiilor primite fara indicarea titularilor beneficiari, cum este cazul
celei pentru copie privata si celei pentru retransmitere cablu, pentru care se aplica in
mod corespunzator cotele de mai sus, corespuznator situatiei in care se incadreaza;

- o cota parte de 10% la repartitia individuala a remuneratiilor colectate de pe teritoriul
Romaniei de la organizatorii de concerte si spectacole, prelevata din suma bruta
repartizata, Totodata a mai fost aprobat ca nivelul comisionului stabilit sa se aplice
pana la data care va fi stabilita de urmatoarea Adunare Generala Ordinara ce se va

desfasura in anul 2019.
- Hotararea nr.9129.03.2of8 privind ratificarea Deciziilor consiliului Director UCMR-ADA
privind reducerea temporara a comisionului administrativ al UcMR-ADA de bf4%|aLO%
pentru repartitiile UCMR-ADA din lunile iulie si august 2017, pentru toti titularii
identificati in repartitiile UCMR-ADA aferente lunilor iulie si august 2017, precum si

comision administrativ zero la sumele Drocesate din sume returnate UCMR-ADA de catre
organisme de gestiune colectiva din strainatate, pentru repertoriul subeditat pe teritoriul
Romaniei, UCMR-ADA percepand deja comision administrativ la repartitia initiala.
- Hotararea nr.10/29.03.2018 privind aprobarea modificarii literei e) a alin. (2) al art.10

acordarea de materiale - membri din Fondul Social
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Decizia nr.
Anexa la

din .2010
conlorm an.l j5 alinp) din Lg. 41996 nodifcatd Si completatd

Cultural al UCMR-ADA, in sensul ca acesta va avea urmatorul continut: "e) in anul
calendaristic anterior celui pentru care se acorda ajutorul, pana la data depunerii cererii,
au avut venituri medii lunare mai mici sau egale decat suma de 2,000 lei." Totodata s-a

aprobat modificarea alineatului (2) al art.11 din Regulamentul privind acordarea de
ajutoare materiale catre membrii UCMR-ADA din Fondul Social Cultural, dupa cum
urmeaza: "(2) Pentru anul 2019 vor fi acordate ajutoare sociale materiale nerambursabile
pentru maxim 100 de autori membri ai UCMR-ADA intr-un cuantum de 1.200 lei/lunar/
beneficiar. Dosarultrebuie depus pana la data de 01 noiembrie 2018 pentru ajutorul ce se

acorda in anul 2019."
- Hotararea nr.11/29.03.2018 privind aprobarea modificarii art.6.3.1 - Repartizarea
Fondului Comun din Regulamentul General de Repartitie al UCMR-ADA, in sensul ca

acesta va avea urmatorul continut: "6.3.1 La repartizarea remuneratiilor ce constituie
Fondul Comun vor fi procesate in repartitie, potrivit documentatiilor playlist depuse de
utilizatori, numai operele muzicale cu titulari de drepturi patrimoniale de autor
identificati la data procesarii sumelor colectate, ce alimenteaza Fondul Comun, in baze de
date opere muzicale, nationale si internationale, utilizate in documentarea operelor de
UCMR-ADA." Totodata s-a aprobat modificarea punctului ii) al literei a) si litera b) de la
art.11.21 din Regulamentul General de Repartitie at UCMR-ADA, in sensul ca acestea vor
avea urmatorul continut

,,ii. pentru categoriile de utilizare fonograme si videograme - penalitatile/dobanzile
incasate, se repartizeaza direct proportional cu operele muzicale pentru care s-a

acordat autorizatia licenta neexclusiva de reproducere si distribuire pentru acea

fonograma/videogra ma"
,,b) pentru categoria radio sau TV penalitatile/dobanzile incasate se repartizeaza prin
cumul cu remuneratiile repartizate direct din radiodifuzare, la prima repartitie de
remuneratie, ulterior incasarii penalitatilor/dobanzilor. Daca in urmatoarele 5 luni de la
incasarea penalitatilor/dobanzilor nu exista o astfel de repartitie de remuneratii, de la

acelasi utilizator, penalitatile/dobanzile incasate vor fi preluate la Fondul comun."
De asemenea s-a aprobat prin aceeasi hotarare completarea art.11 - Dispozitii finale ale
Regulamentului General de Repartitie al UCMR-ADA cu un nou articol 11.22, cu urmatorul
continut: "LL.22 ln cazul repartitiilor remuneratiilor incasate, mai mici de 1000 lei

/trimestru/ post de radio sau de televiziune, Consiliul Director al UCMR-ADA poate

aproba ca repartizarea sumelor sa fie realizata prin cumulttl sumelor incasate si a

playlistelor depuse de doi sau mai multi utilizatori din aceeasi categorie, organism de
radio sau organism de televiziune."
- Hotararea nr.L2l29.O3.2OL8 prin care s-a respins derogarea de la Regulamentul de
acordare de ajutoare materiale - membri din Fondul Social Cultural al UCMR-ADA si s-au

respins astfel cererile de acordare de ajutoare social materiale nerambursabile lunare
pentru anul 2018 catre membrii UCMR-ADA: Broasca Traian, Chitica liviu, Covaci Viorel.
Doxan Adrian, Ghitica Gheorghe, Mateescu Elena, Meraru Corneliu, Micu Marin (Marius),

Modoran Niculae, Soare Elena, Tesa Elena, Titiriga Nicolae. Tregubenco Timofei, Dedeian

Garbis, Simionica Cristian Gheorghe si Repciuc Viorel, care nu au intrunit conditiile
prevazute de Regulamentul de acordare de ajutoare materiale membri din Fondul Social

Cultural al UCMR-ADA.
- Hotararea nr.13/29.03.2018 prin care s-a aprobat pentru anul 2019 un buget anual in
suma de 1.1140.000 lei din Fondul Social Cultural UCMR-ADA pentru plata in anul 2019 a

unui numar maxim de 100 de ajutoare sociale materiale nerambursabile lunare,
uneivalori de una/ beneficiar.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a membrilor UCMR-ADA,/2016 desfasurata in data
de 24.O3.2Of7 votul a fost

Paeina 8 din 32



Consiliului Director UCMR-ADA si deschis pentru celelalte puncte ale ordinii de zi.
ln cadrul Adunarii Generale Ordinare a membrilor UCMR-ADA,,/2017 votul a fost deschis.
Potrivit 7.1.8 din Statutul UCMR-ADA prevede ca votul este deschit iar la solicitarea a cel
putin 1096 din membri, iar la solicitarea expresa a cel putin a 1096 din cei prezentivotul
secret,

Potrivit statutului ucMR-ADA

cheltuieli 9i a bilanlului contabil
Prin Hotararea nr.!2124.03.20t7 a Adunarii
Generale Ordinare UCMR-ADAV/2016, a fost
aprobat bugetului de venituri si cheltuieli al
UCMR-ADA previzionat pentru anul 2017.
Prin Hotararea nr.7/29.03.2018 a Adunarii
Generale Ordinare UCMR-ADA,/2017, a fost
aprobat bugetului de venituri si cheltuieli al
UCMR-ADA previzionat pentru anul 2018.

Alegerea 9i revocarea
Consiliului director Ordinare, au fost alesi ca membri in Cq cu un

mandat de 4 ani pana la data de 3L.03.2O17,
urmatorii: Horia Nicolae Moculescu, lulian Vrabete,
Viorel Gavrila, Laurentiu Duta lonut, Mircea Dragan,
Mihai Pocorschi, lonel Tudor, Elena Apostol, Maia
Ciobanu, Adrian lorgulescu, Ulpiu Vlad, Dan
Alexandru Balan, Diana Nuteanu, Petru Stoianov.
Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA,/2016,
desfasurata in data de 24,03,2077, prin Hotararea
nr. 20124.03.2Ot7, a ales urmatorii membrii ai
Consiliului Director al UCMR-ADA , pentru un
mandat de 4 ani incepand cu data de 07,04.20L7
pana la 31.03.2021: lorgulescu Adrian, Ciobanu
Maia, Dediu Sandu Dan, Ulpiu Vlad, Dembinski
Diana, Buga Aurel, Cudalbu Grigore Mircea,
Gavrila Viorel, Duta Laurentiu lonut, Tudor lonel,
Moculescu Horia Nicolae, Vrabete lulian, Dragan
Mircea si Cazan Serban lonut

si revocarea cenzorului sau.
dupi caz, a membrilor comisiei de
cenzori

Prin Hotararea nr.3122,03,2073 a Adunarii
Generale Ordinare au fost alesi membrii ai

Comisiei de Cenzori UCMR-ADA, cu un mandat de
4 ani, pana la data de 31.03.2017: Stefan Elefteriu,
Mircea Baniciu, Anghel lon - expert contabil
autorizat.
Prin Hotararea nr.2/24.O3.20L7 Adunarii Generale
Ordinare UCMR-AD{2016, desfasurata in data de
24.03,20L7 au fost alesi membri ai Comisiei de
cenzori UCMR-ADA, pentru un mandat de 4 ani,
incepand cu data de OL,U,2OL7 pana la

OL.U.2O?!: Gheorghinescu Rodica Gabriela -
expert contabil, Baniciu Mircea, Elefteriu Stefan,

Mihaescu - membru suDleant.
Nu au fost efectuate modificari ale Statutului
UCMR-ADA in anul 2017

Anexa la
Decizia nr. _din .2010

corform an,l35 alin.Q) din Lg. A1996 nodificatd g conpletatd
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Anexa la
Decizia nr. _din .2010

corfom art.l35 alinQ) din Lg, 41996 nodifcad gi corrrpletatd

Prin hotararea nr, L4/24.o3.2O77 a Adunarii
Generale Ordinare/2016 s-a aprobat nivelul

comisionului administrativ, reprezentand
contributia statutara sub forma unei cote parti
(comision administrativ) aplicabila sumelor
repartizate titularilor de drepturi in cadrul
repartitiilor UCMR-ADA incepand cu data de
01.04.2017,pana la data stabilita de urmatoarea
Adunare Generala Ordinara UCMR-ADA pentru

acooerirea cheltuielilor de functionare UCMR-

AD& dupa cum urmeaza:
- o cota parte de 14% la repartitia individuala a

remuneratiilor colectate pentru utilizari de pe

teritoriul Romaniei, prelevata din suma bruta
repartizata titularilor de drepturi de autor, cu
exceptia cazurilor de maijos;

- o cota parte de 10% la repartitia individuala a

remuneratiei compensatorii pentru copie
privata, prelevata din suma bruta repartizata;

- o cota parte de 5% la plata individuala a

remuneratiilor colectate prin intermediul
organismelor similare din strainatate, prelevata

din suma bruta data in plata, cu exceptia celor
primite fara indigarea titularilor beneficiari,
respectiv pentru copie privata si retransmitere
cablu, pentru care se aplica in mod
corespunzator cota situatiei in care se

incadreaza;
- o cota parte de 10% la repartitia individuala a

remuneratiilor colectate de pe teritoriul
Romaniei de la organizatorii de concerte si

spectacole prelevata din suma bruta repartizata,
Prin Hotararea N.8129,o3,2oLa a Adunarii
Generale Ordinare UCMR-ADA,,/2017 s.a aprobat
nivelul comisionului administrativ (contributie

statutara) sub forma unei cote parti (comision

administrativ), pe categorii de drepturi, aplicabil
inceoand cu data de 01.04.2018 in cadrul
repartitiilor UCMR-ADA pentru acoperirea
cheltuielilor de functionare dupa cum urmeaza:
- o cota parte de f4% la repartitia individuala a

remuneratiilor colectate pentru utilizari de pe

teritoriul Romaniei, prelevata din suma bruta
repartizata;
- o cota parte de 10% la repartitia individuala a

remuneratiei compensatorii pentru copie privata,
prelevata din suma bruta repartizata;
- o cota parte de 5% la plata individuala a

remuneratiilor colectate prin intermediul
organismelor similare din strainatate, prelevata

din suma bruta data in plata,
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Anexa la
Decizia nr. _din .2010

conform art. I 35 alin Q) din Lg. UI 996 nodifuatd gi completatd

cu exceptia remuneratiilor primite fara indicarea
titularilor beneficiari, cum este cazul celei pentru
copie privata si celei pentru retransmitere cablu,
pentru care se aplica in mod corespunzator cotele
de mai sus, corespunzator situatiei in care se

incadreaza;
- o cota parte de 10% la repartitia individuala a

remuneratiilor colectate de pe teritoriul Romaniei

de la organizatorii de concerte si spectacole,
prelevata din suma bruta repartizata. Acest
comision se va aplica pana la data care va fi
stabilita de urmatoarea Adunare Generala
Ordinara ce se va desfasura in anul 2019.

Alte atributii prevtrzute ln lege sau ln
statut (aprobarea constituiri i
fondului de rezerv4 decide in
privinta structurii organizatorice a
ogc, stabilirea cuantumului
indemnizatiilor de gedin(i ale
membrilor Consiliului director si
ai Comisiei de cenzori etc).

Prin Hotararea nr.6124.03.2'77 a Adunarii
Generale Ordinare/2016 s-a aprobat destinatia
statutara a excedentului exercitiului economico-
financiar al UCMR-ADA la 31.12.2015 - fond de
rezerva.

Prin Hotararea nr.t5l24.O3,ZOL7 a Adunarii
Generale Ordinare UCMR-ADA/2016 s-a aprobat
majorarea cu 30% a remunerarii lunare nete a

Presedintelui UCMR-ADA. si a Vicepresedintelui
UCMR-ADA, precum si majorarea cu 3096 a
remunerarii neta/sedinta a membrilor Consiliului
Director al UCMR-ADA si al celorlalte comisii ale
UCMR-ADA, cu exceptia comisiei de cenzori.

Prin Hotararea nr.L9/24,03.2077 s-a aprobat
remunerarea cenzorilor membrii ai UCMR-ADA cu
suma neta de 300 lei/luna/membru respectiv un
total de 3.600 lei net/an/membru, s-a aprobat
remunerarea cenzorului expert contabil cu suma
de 4.200 lei/luna plus TVA si s-a aprobat
Regulamentul Comisiei de Cenzori UCMR-ADA.

Prin Hotarare nr.3/29.03.2018 s-a aprobat
Bilantul Contabil cu anexe al UCMR-ADA oentru
exercitiul financiar contabil al anului 2017 si

destinatia statutara a excedentului exercitiului
economicofinanciar al anului 2017 inregistrat la

3L.72.20L7, acesta inregistrandu-se la fond de

rezerva ootrivit Statutului UCMR-ADA.
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Anexa Ia
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conlorm art.I35 atin(2) din Lg. AI9g6-nodiftcati;-i ciipletatd

CAPITOLI]L NR.2
ACTIVITATEA ORGAI\IELOR DE COI\IDUCERE $I CONTROL

2.1. CONSILruL DIRECTOR

Componenta Consiliului Director UCMR-ADA pana la data de 31.03.2017, a fost cea stabilita
prin Hotararea nr.t/22.O3.2OL3 a Adunarii Generale Ordinare a membrilor UCMR-ADA din
22.O3,2Ot3, fiecare membru avand un mandat de 4 ani respectiv: Adrian lorgulescu, Viorel
Gavrila, Horia Moculescu Nicolae, lulian Vrabete, Laurentiu lonut Duta, Mircea Dragan,
Mihai Pocorschi, Tudor lonel, Elena Apostol, Maia Ciobanu, Dan Alexandru Balan, Diana
Dembinschi si Petru Stoianov.ln prima sedinta desfasurata dupa alegerea membrilor
Consiliului Director de catre Adunarea Generala Ordinara, in sedinta din 22.03.2013, potrivit
aft.7.2.3lit. ff) si gg) Consiliul Director
al UCMR-ADA a ales pentru un mandat de 4 ani:
a) pe dl. Adrian lorgulescu drept Presedinte al Consiliului Director al UCMR-ADA;
b) pedl.Viorel Gavrila drept Vicepresedinte al Consiliului Director al UCMR-ADA;

Componenta Consiliului Director UCMR-ADA incepand cu data de OL.O4.ZOL7, a fost cea
stabifita prin Hotararea nr.20/24.03.2OL7 a Adunarii Generale Ordinare a membrilor UCMR-
ADN2OL6, care a ales, pentru un mandat de 4 ani,urmatorii membrii ai Consiliului Director
al UCMR-ADA: lorgulescu Adrian, Ciobanu Maia, Dediu Sandu Dan, Ulpiu Vlad, Dembinski
Diana, Buga Aurel, Cudalbu Grigore Mircea, Gavrila Viorel, Duta Laurentiu lonut, Tudor
lonel, Moculescu Horia Nicolae, Vrabete lulian, Dragan Mircea si Cazan Serban lonut.
In prima sa sedinta desfasurata dupa alegerea membrilor Consiliului Director de catre
Adunarea Generala Ordinara, respectiv in sedinta din 29.03.2Of7, potrivit art. 7.2.3 lit, ff) si
gg) Consiliul Director al UCMR-ADA a ales, potrivit Deciziilor nr. 1si nr.z din 29.03.2017,
pentru un mandat de 4ani:
a) pe dl. Adrian lorgulescu - Presedinte al Consiliului Director al UCMR-ADA;

nte alConsiliului Director al
Sedintefe Consiliului Director UCMR-ADA s-au desfasurat in data de: fg.OI.2OL7,
L5.02.20L7, 23.03.2017, 29.O3.20L7, t9.04.2017, t7.O5.20r7, 2r.06.20L7, L9.07 .2017,
28.08.2OL7 , 27 .09.20!7 , 25.1O.2OI7,22.77.20L7 si 2O.L2.2O[7.
Convocare telefonica si/sau comunicare prin posta electronica.

S-au intocmit 13 Procese verbale, cate unul pentru fiecare sedinta, fiind adoptate 212 Decizii.

Raportul Consiliului Director prezentat de Presedinte in Adunarea Generala.
Informari periodice prin posta electronica vizand cele mai importante hotarari sau postare pe
site-ul UCMR-ADA.

In cadrul Consiliului Director UCMR-ADA se voteaza deschis prin ridicarea mainii, deciziile
fiind fuate cu respectarea prevederilor - alt.7,2.2 si 7.2,5 din Statutul UCMR-ADA.

Pagina 12 din 32



Anexa la
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cotorm art.135 alin(2) din Lg. 8/1996 nodifcatd ti conpletatd

oeganismului de gestiune
colectiv[

Prin audit extern, prin verificarea efectuata de cenzori lunar,
prin aprobarea situatiilor financiare lunare, prin aprobarea
incheierii de acte juridice si prin emitere de decizii de catre
Consiliul Director si potrivit dispozitiilor Statutului UCMR-ADA.

executare a hotilrtrilor
Adundrii Generale

Hotararile Adunarii Generale UCMR-ADA din anul 2017 au fost
aduse la indeplinire de catre Consiliul Director si Directorul
General /Administrator prin punerea in aplicare in activitatea
financiar contabila si de repartitie a UCMR-ADA.

Alte atribulii prevEzute
in lege sau in statut

Atributiile exercitate de catre Consiliul Director UCMR-ADA sunt
cele prevazute de art.7.2.3 din Statutul UCMR-ADA.

Regulamentuf Consiliului Director U CM R-AD A nr.f28/2O.Of .ZO09 in vigoare pana la data de
31.03.2017 si Regulamentul Consiliului Director UCMR-ADA nr.412179.04.2O!7

2.2.COMISIADE CENZORI

Membrii Comisiei de Cenzori au fost alesi de Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA din data
de 22.03.2013 prin Hotararea nr.3/22.03.20L3 pentru un mandat de 4 ani.Componenta
Comisiei de Cenzori, aleasa in Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA: Anghel C. lon - expert
contabil autorizat, Stefan Elefteriu si Mircea Baniciu.

Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADNZOLa, prin Hotararea .2/24.03,20f7 a ales drept
membri ai Comisiei de Cenzori UCMR-ADA, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de
01.04.2077 pana la data de 3!.O3.202L, urmatorii: Gheorghinescu Rodica Gabriela - expert
contabil autorizat, Baniciu Mircea, Elefteriu Stefan si Eugen Mihaescu - membru supleant.
Nr. 1935/23.02.2018
Semnatari: Gheorghinescu Rodica Gabriela - expert contabil autorizat, Baniciu Mircea si
Elefteriu Stefan, in calitate de cenzori ai UCMR-ADA.
Asiguarea contfolului
economico-financiar al
ogc-urilor

Controlul economico-flnanciar a fost realizat in decursul
anului 2017 prin verificarea documentelor economicc.
financiare, in urma carora au fost emise note de audit
lunare, semnate de expertul contabil Gheorghinescu
Rodica Gabriela, potrivit art.7.3.5 din Statutul UCMR-ADA.
Raportul anualde Audit extern - EXPERTTM 13 S.R.[.

Verificarea modului de colectare
gi de repartilie

Prin note de audit lunare, semnate de cenzor exoert
contabil/Raport anual de audit.

Alte atribulii previzute ln lege
sau in statut

Potrivit Statutului UCMR-ADA art.7.3.5

Standard profesional nr.23 - privind activitatea de cenzor - Editia a lll-a revizuita si adaugita -
Elaborata de Corpul Expertilor Contabili si Auditori.
Reguf amentuf Comisiei de Cenzori ff.2/24,03.20t7
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conform aft,135 alin.(2) din Lg. 8/1996 modifcatd gi completatd

2.3. ADMIMSTRATORUL GENERAL
Ana Achim
Titulaturd: Director genera/ Adminstrator general prin cumul.
Angajat pe bazS de contract de muncd pe perioada nedeterminatd.

Raport anual, Darea de seama -tipizat ORDA, prezentate in Adunarea Generala Ordinara
anuala siactele activitatii curente prezentate lunar in cadrul Consiliului Director UCMR-ADA.

Prin regulamente/proceduri, decizii, fise de post si dispozitii interne aplicabile salariatilor din
UCMR-ADA pe servicii, departamente, atributii, conform art.7.4.2 din Statutul UCMR-ADA.

2.4. COMISIA PERMANENTA SPECIALA PRTVIND ACCESUL LA INT'ORMA'TII

Membrii Comisiei permanente speciala privind accesul la Informatii a membrilor UCMR-ADA au
fost alesi de Adunarea Generala UCMR-ADA din data de 22.03.2013 prin Hotararea
fi,2122.03,2OL3 pentru un mandat de 4 ani, pana in data de 31.03.2017. Componenta Comisiei
permanente speciala privind accesul la informatii:
- Valentin Petculescu, Ailenei Razvan Adrian, Cristian Alexandru Petrescu, Cretu Vladimir Sorin si
Udrea lulian,

Prin Hotararea N.U24,O3.2O17, Adunarea Generala Ordinara a membrilor UCMR-ADA,/2016,
ales membri ai Comisiei speciale privind accesul la informatii a membrilor UCMR-ADA pentru
un mandat de 4 ani incepand cu data de 07.U2:O77, pe urmatorii: petculescu Valentin,
Petrescu Cristian, Dretu Vladimir Sorin, Udrea lulian, Jacobsen Ovidiu, Ulpiu Roman - membru

Comisia permanenta speciala privind accesul la informatii a membrilor UCMR-ADA se intruneste
la sesizarea membrilor UCMR-ADA si analizeaza cererile acestora potrivit prevederilor art.1341

Semnatari: Petculescu Valentin, Petrescu Cristian, Cretu Vladimir Sorin, Udrea lulian, Jacobsen

In anul 2017 membrii UCMR-ADA nu au adresat sesizari Comisiei permanente speciala privind
accesul la informatii a membrilor UCMR-ADA.

2.5. ALTE COMISIIALE ORGANISMULIII DE GESTII]NE COLECTIVA2
Comisia permanente Opere Si Programe
Comisia Social - CulturalS
Comisia de Tarife
Comisia Profesionali
Componenla acestor comisii se stabileste de c:tre Consiliul Director potrivit Statutului,
Componenta comisiilor a fost stabilita de Consiliul Director UCMR-AOA intrunit in sedinta din
data de 29.03.2017, conform Deciziei nr

' Informaliile sunt prezentate pentru fiecare Comisie in parte din cadrul organismului de gestiune colectivl (de exemplu Comisia de
negociere, Comisia de specialitate etd.
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3 Informatiile sunt precizate daci respectiva Comisie are obligativitatea conform prevederilor statutare sau Regulementului intern de
firn4ionare se prezinte un asemenea raport.
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Componenta Comisiei permanente Opere Si Programe:
-Horia Moculescu - Pretedinte
Mircea Drigan
gerban Cazan

Maia Ciobanu
Ulpiu Vlad

Componenta Comisiei Social - Culturall:
- Aurel Buga - Presedinte
- lulian Vrabete
- Grigore Mircea Cudalbu

Componenta Comisiei de tarife:
lulian Vrabete - Pregedinte
Serban Cazan

Laurentiu Dul6

Componenta Comisiei profesionale:

Dan Dediu - Presedinte
Horia Moculescu
Mircea Dragan

Diana Dembinski
Tudor lonel
Raportul Comisiei Permanente Opere si Programe pe anul 2017 nr.01/30.01.2018 - semnatari
membrii comisiei.
Raportuf Comisiei Social Culturale pe anul 2017 nr.02 /02.02.2OL8 - semnatari membrii comisiei,
Raportuf Comisiei de tarife pe anul 2O\7 nr. O2/02.02.2018- semnatari membrii comisiei,
Raportul Comisiei Profesionale pe anul 2017 nr.0V30.01.2018 - semnatari membrii comisiei.
Conform art.7.3 Comisiile UCMR-ADA au urmatoarele atributii:
Comisia permanent6 Opere Si Programe:

-Examineazi Si avizeaza continutul documentatiilor primite de la utilizatori pe baza cdrora se
efectueazl repartilia remuneratiilor

-Decide eliminarea din repartitie a documentatlilor vedit incorecte,
-Contribuie la identificarea operelor muzicale, in masura in care aceasta este posibila;
-Are rol consultativ in analiza contestatiilor adresate Consiliului Director.

Comisia Social - CulturalS - supravegheaze constituirea gi utilizarea fondului social-cultural.

Comisia de Tarife :

-Poate participa impreun5 cu conducerea executivd la elaborarea proiectelor de
metodologii;.

- Poate propune, initierea de negocieri, in conditiile legii, pentru stabilirea de noi metodologii
-Promovarea gi difuzarea in r6ndul utilizatorilor a Metodologiilor in vigoare publicate in
Monitorul Oflcial Partea l.

Comisia Profesionald - elaboreazd opinii cu privire la situatiile de plagiat.

Procese verbale / avize , Rapoarte anuale.
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Decizia nr. _ din _. _. 20 I 0
cot{onn art. | 35 alin.Q) din Lg. &1996 ndifcad gi conplehnt

CAPITOLI]LNR3
INFORMATTI FINAITCIAR CONTABILE PRTVIND ACTIVITATEA DE COLECTARE $I REPARTITIE4

3. T1 - SI]ME DISPOI\UBILE IN COI.ITUL ORGANISMT]LUI DE GESTITINE COLECTIVA

La lnceputul anului (1 ianuarie) La sfArsitul anului (31 decembrie)
Cuantumnei Contul de evidenti

contabill
Curntum/lei Contul de evidenftr

contabili

18.892.609 462lamlitic l8 810 066 462lal:alitic

98 943 661 462ht:e'lilic 90 846 938 46Aan^litic

0 T39lanalitic 14 667 062 739lanalitic

90.419 462lar'p'litic 255 543 462lanalitic

t7.904'123x 462/artellitic t7 824021 462lanalitic

13s 826 812 142 403 630

Rubrica ,,alte sume" cuprinde sume aferente activitatii de colector unic cablu 6%o cum ar fi remuneratii restante recuperate in decembrie 2016 si
supuse repartizari in anul 2017 precum si sume consemnate (inclusiv in anii anteriori) la executor judecatoresc la dispozitia organismelor de
gestiune beneficiare (DACIN SARA, UPFAR ARGOA si ADpFR)
NOTA: Toate sumele mentionrte sunt fdrtr TVA

'Legendtr:T=tabel;.C=oloani;R=r6nd;D=drepturigestionatedectrtreorganismuldegestiunecolectiv4CU=colectorunic.
Je menFonaza sumele Si se indici cesa c€ reprezintil ac€stea
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corform art.l35 alinQ) din Le. 41996 ndificatd gi completa t

3. T2-SI'ME RDPARTIZATE DE ORGANISMUL DE GESTITINE COLECTIVA

)

*copie privatl: 6 432297lei
cablu repartizat direct pe posturi TV strtrine: 3 044 986 lei
internet repartizat direct pe posturi TV straine: 32 9!)6 lei

57 910 803

9 510 279+
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Decizia nr.
Anexa la

din .2010
art I 35 alin.2) din Lp. Al 996

3. T3 - SUME COLECTATE, REPARTIZATE $I PLATTTE

;i:tr#::Jffiifi".##';"ffil:T:*,r" organismul de gestiune colectivE, inctusiv informaliile aferente activit4ii de colector unic.
- se menlioneazi inclusiv dobanda aferentE.

,0.o"^ltl,rn"ura-ruma repartizati propriiror m€mbri, nu gi cea repartizara in calitate de colector unic,Je men'oneaztr suma plitita propriiror memuri, nu 9i cea refurtir"riT-""ri*" ae corector unic.

Total,
din care:

| 105.983.269 rei, din 
"*", -I Producatori fonograme:526.630 lei

I Producatori videogram e:7.616 lei
I Com.publ.Spectacole: 10.306.287 lei
I Com.pubf .Ambienrat:2E.27 1,414 tei
I Copie priv.colecror unic:5.906.717 le

Cinematografe:3.998.91 6 lei
Op-telefonie mobila:3.21 g.63 t lei
p.aaioainrr.r" rv:il.lzr.!+i"r' 

I

RadiodifuzareRadio:9.600.635lei 
I

Incasari exteme:3. | 90.854 lei I
Cablu 1,35%:19.621.355 lei
Cota UCMR-ADA 2,OSy" ain ,"m. I

cablu 6o/o:12.t63lei t

Total,
din care:

1E.892.609
lei
90.4l9lei
(dobanda)

Total,
din
care:

98.943.661
Iei
Sold la
01.01.20t7

Total,
din care:

14l 253 091 le
(suma bruta
repadi'ata atat
pentru titulad
membri si
nernernbri
romani cat si
penru
organisme din
strainatate)

Total:

Proc€Nrt

14 667 06.2lei

13,840/o

Comision
calculat la

Total,
din care:

l15 155 808 lei
(suma bruta platita
oatr€ titulari
membri si
nemembri)

Utilizator
institulii
publice

14 005 320 lei

snma colectatl

institutii
publice

2 E33 891 le
Uhlizar
ori
institu!
publice
Utilizal
ori

r4 841 549
Membrilor
romini

69 877 250lei
4 V2l numdr

membri

Membrilor
romeni

69.913.533 lei

utilizator
peEoane 91 977 949 tei 16 058 7t8)ersoane 84 t02 t12

Organisme
or din

5l 674 481 lei
124 numdr

Organismr
or din

45.242.275l?i
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- cotform art.|35 aIiLQ) din Lg. U1996 ndifcatd $i conpletatd-

de &ept
privat

te drept
rrivat

tel persoa
ede
drept
Drivat

strfinetate organlsme striin[tate

Contul
contabil
1n care
sum
evider4ial
sumele

Creditori -analitic

Contul
conrabil
in care
sunt
evidentia

sumele

Creditori -
snalitic

Contul
contabi

Crcditori -
analitic

Contul
contabil ln
care sunt
evidenlist(
sumele

Creditori -
analitic

Conh.
c.rntehil

Venituri din
comision

Contul
contabil ln
care suff
evidentiatr
sumele

Cr€ditori - analitic
Cont contabil
casa si disponibil
banca

in care
sunt
evidenl
8te
sumelc

in carc
sunt
evidenlir
te
sumele

3. T4 - ACTTVTTATEA DE COLECTARE (UTILIZATORI)I!

lr Informaliile sunt fimizate pentru anul ln care se face raportarea.
'" Se menJionazd pentru toate drepturile gestionate de oetre organismul de gestiune colectivd.

Total,
din care:

22545 Total,
din care:

13.t50 Total,
din care:

1.0st Total,
din care:

8n Total,
din care:

2t7 Total,
din care:

Toral,
din care: 347

Total,
din care:

42

Institulii
publice

Institutii
publice

383 Institulii
publice

335 Institutii
publice

308 Institutii
public€

l4 Institutii
publice

Institr4ii
publice 22

Instin4ii
publioe

I

Penoane dr
dreDt Drivat

Persoane de
drept pdvat

13.461 Persoane de
drept Drivat

723 Persoane de
dreDt privat

503 Persoane de
dreDt Drivat

203 Persoane dt
drept Drival

Persoane dr
drept prival 325

Penoane dr

drept prival
4l
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cor{orrn art.l35 alirlQ) din Lg. &1996 ndilcdd gi cornpletatlt

3. T4-ACTIVITATEA DE REPARTITM

Organbme similare
din strlintrtate

'' Se menlionazi regulile din Statut.
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3. T5 - ACTIVTTATEA DE REPARTTUE: REGIILI $I PROCEDURI

Art.5 din statutul ucMR-ADA
Regulamentul General de Repartitie
UCMR.ADA

Regulile sunt precizate in Statutul
UCMR-ADA la art.6 dupa principiile:
- repartizarii remuneratiilor se face de

regula direct proportional cu
utilizarea reala a operelor muzicale -
playlist,

- Fondul comun si copia privata se
repartizeaza potrivit regulilor
aprobate de Adunarea Generala prin
Statut si Regulamentul general de
repartitie;

- egalitatii de tratament intre titularii

Softul COSIS V realizeaza repartitia
remuneGtiilor colectate de catre
UCMR-ADA cu titlu de drepturi
patrimoniale de autor de opere
muzicale catre titularii acestora.
Pentru realizarea repartitiei
remuneratiilor softul COSIS V acceseaza
bazele de date locale (membri, opere
muzicale si CWR2) si internationale (lpF
titulari de drepturi de autor din toata

ra 
Aceleagi specificalii se mentionazi pentru toat€ drepturile gestionate de c6tre organismul de gestiune colectivi.
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Decizianr. din .2010
cor{orm art.Iis alinQ) din Lg. &1996 ndifuatd 9i cmpletatd

lumea, qsNet si WID - opere muzicale
din repertoriul international).
In soft sunt introduse duratele de

opere muzicale din playJisturi {automat
si manual) si sumele aferente acestora,
intrate in repartitii.
COSIS V calculeaza sumele cuvenite
pentru fiecare titular raportat la durata
de utilizare a operelor muzicale si
genereaza rapoarte detaliate pentru
fiecare titular de drepturi patrimoniale
de autor de opere muzicale, continand:
denumire opera muzicala, cota
procentuala din opera muzicala
cuvenita titularului, provenienta
remuneratiei, perioada de utilizare si

valoarea remuneratiei.
Softul nu a fost achizitionat in anul 2017.

Statut, Regulamentul general de
repartitie al UCMR-ADA

Se indicd docunentele care atestd informaliile Si
remuneraliile care au intrat in repaftilie.

Documentele primite de la utilizatori,
documente interne si extrasele de cont.
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3. T6 - PATRIMOMIIL, VEMTURILE si CHELTUIELILE DE ADMINISTRARE, ORGANIZARE

lmobilizori nearporole: 58 599 lei
lmobilizdti corpordle: 9 274 536 lei

- cotizatii ale membrilor: - lei
- relineri din drepturile gestionate: comision administrativ 14 556 730 lei
- total alte venituri, din care: 6 539 947 lei

o Comision colector unic cablu, remuneratii restante:
. Venituri din diferente de curs valutar si alte

venituri - chelt. de judecata recuperate
. Venituri din anularea provizioanelor
. Venituri din dobanzicont curent

332 lei

394 570 lei
6 145 031 lei

14 tei

Destinalie - investilii: ...................|ei

- imobiliziri corporale: .................Iei
- imobiliziri necorporale: ....,..........,...|ei
- cheltuieli materiale:.
- salarii:
- comisioane bancare:
- alte cheltuieli, din care:

. Cheltuieli cu utilitatile:

. Chelt.cuseMciiterti:
o Chelt.cu diferente de curs valutar:
r Chelt cu transportul si deplasarea personalului:
. Chelt. cu chirii:
. Chelt.cuamortizareaimobilizarilor:
. Cheft.cu cotizatiile profesionale:
o Cheft.cu alte impozite sitaxe:
. Alte cheltuieli:

194 9()8 lei
7 734 63t lei

22O 377 lei
4 498 208 lei

94 050 lei
2 837 297 lei

610 082 lei
257 87t lei
62 000 lei

228 346lei
t52 372lei
251 745 lei

4 rt45 lei
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Decizia nr. _din .2010
cotform an.l 3 5 alin.Q) din Lg. 8/1996 ndifcatll Si cornpletad

- imobiliznri corporale:,................Iei
- imobiliziri necorporale: ...................Iei
- cheltuieli materiale: ...................Iei
- salarii: ...,...............lei
- comisioane bancare: ... . . .. ....... ....Iei.

'Ll7 la 3L.L2.2OL7.

Structura teritoriala a UCMR-ADA in anul 2017 a acoperit intreg teritoriul Romaniei prin 9 birouri teritoriale
denumite inspectorate, dupa cum urmeaza (situatia la 3f .L2,2OL7I:

fnspectoratuf BUCURESTI - 10 angajati cu birou in Str. Ostasilor nr.12, sector 7, Bucuresti, ior zonele orondote
sunt: Bucuresti si Judetele : lfov, Colorosi, Giurgiu, Teleormon, lolomito, Prohovo, Buzou, Brosov, Covasna.

fnspectoratuf BACAU - 5 angajati cu birou in Bacau Str. Marosesti 4 sc.G, ap.4 eL7, jud Bocau, ior zonele
arcndate sunt : Neamt 

^ocou, 
Braila, Galoti si Vronceo.

fnspectoratuf CONSTANTA - 4 an8ajati cu contract de munca, cu birou in Constanta, Sos. Mongoliei nr.97,
bl,S6, ap.6, jud.Constonto, ior zonele orcndote sunt judetele Constdnta si Tulceo.

lnspectoratul CRAfOVA - 3 angajati cu birou in Craiova Str, Simion Barnutiu nr.2, jud. DoA, ior judetele arcnddte
sunt : Dolj, Gori si Mehedinti

Inspectoratul lASl - 4 angajati cu birou in lasi, Sos Bucium nr.80, et.1, jud. lasi, iar judetele arondate sunt:
Botosani, lasi, Suceava, Vaslui

fnspectoratul OMDEA - 8 angajati cu birou in Oradea, Str. Principotele Unite, op.& pofter, jud Bihor, ior
judetele oronddte sunt: Bihor, Sqldj, Sotu Mdre, Cluj, Moramures,

fnspectoratuf PfTESTI - 4 angajati cu birou in Pitesti, Str. Moternitoqi, bl.4 scq, ap.4, jud. Arges, ior judetele
arondate sunt Arges, Ddmbovito, OIt si Volced
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Decizia nr. _din .2010
cotforn an.I j5 alin.Q) din Ls. &1996 ndiftcatd $ completatd

Inspectoratul MURES - 6 angajati cu birou in Targu Mures, Piata Vidoriei nr.7, jud Mures, lor judetele

arondate sunt : Albo, Harghita, Mures, Sibiu, Bistrito Nosoud

Inspectoratuf nME - 6 angajati cu birou in 'Iimisoara, Coleo Mortirilor nr.67, jud Timis, ior judetele orondote
sunt : Arod, cards Severin, Hunedoord, nmisooro.

Registrul de intrari, registrul de iesiri, registru de evidenta mandate, registru de evidenta declaratii de opere
muzicale, registre de evidenta autorizatii incheiate, registre de evidenta fise de calcul, registre de evidenta

Regulamentul Intern UCMR-ADA
Procedura de depunere si solutionare a cererilor titularilor de drepturi de autor la UCMR-ADA' Regulamentul
privind inregistrarea, circulatia, pastrarea si expedierea documentelor in cadrul UCMR-ADA, fise de post si alte

Modalitatea de elaborare - DirectorGeneraYDepartament Juridic
- Comisia de Tarife
- Consiliul Director
- Informare directa, pe site-ul UCMR-ADA.

negocierilor cu utilizatorii Prin Decizia ORDA nr. t6SlO2.L2.2Ol5 a fost desemnata Comisia de
renegociere a remuneratiilor (procentuale si minime) prevazute de
Protocofuf avand drept obiec'- Metodologio privind utilizarea prin
rodiodifuzore a operelor muzicole de cotre orgonismele de
radiodifuziune, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I

Ns31O6.O2.2ffi7, prin Decizia ORDA nr.432l2005. Negocierile nu
s-au incheiat pana la 31.12.2015. Aceste negocieri nu s-au finalizat.
Prin Decizia ORDA nr.98/27.09.2015 a fost desemnata o noua
comisie de negociere integrala a Metodologiei privind utilizoreo
prin radiodifuzare a operelor muzicale de catre organismele de
radiodifuziune.

ts 
Se vor menliona registrele de evidenli intemi ale organismului de gestiune colectivd, nu reqistrele contabile.
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Decizia nr. _din .2010
cot{orm art135 alinQ) din Lg. 8/1996 mdifcattt Si completatd

In anul 2017 s-a desfasurat procedura de arbitraj ce a facut obiect
af dosarului nr.!ZOL7 , pentru stabilirea Metodologiei prMnd
utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de catre
orBanismele de radiodifuziune.
La 3t.L2.20L7 arbitraiul nu era finalizat.
In curcul anului 2018 este previzionata negociarea metodologiilor
pentru alte categorii de utilizatori, ca urmare a modificarii Legii

Nu este cazul. UCMR-ADA a incheiat autorizatii licenta neexclusiva individuale cu utilizatorii de opere muzicale.
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CAPITOLUL I\R.4
rNT'ORMATII pRryrND ACTIVTTATEA DE COLECTOR IJNICT6

4. T1- SUME COLECTATE, REPARTIZATE $I PLATITE

Notq: a- 17.9fi).123 lei sold la I i"nuari" 2

il l"^^:1t1"-t:i.9ll-de ctrtre organismele de gestiune colectivtr care au aceasti calitate (repartitia cftre organismele de gestiune colective beneficiare).
Aceasta se menlloneazi &!4 dobenda aferenti.

'" Se mentioneazi inclusiv dobinda aferenti.
'' Se menlioneaztr suma repartizati in catitate de colector unic.
'" Se menlioneaz{ suma plititi in calitate de colector unic.

Total,
din care:

6%

35 929lei
Cablu

35 929lei

Total,
din care:

0 lei din
anul...

Total,
din care:

t7.900.123'
lei din anul...

Toral,
din care:

35 5n
lei cablu

35 597

Total: 332lel
din carc:

Cablu 60/o

332 ler

Total,
din care:

29 967 lei
Cablu
Nota: In anul 2017 a
fost consemnata la
BEI Doina SaOa
suma de 9 9l l lei

Contul
contabil in
care sunt
evidenliate
sumele

462lmalin Contul
contabil
in care sunt
evid€nliat€
sumele

46AarLal
ic

Contul
contabil in
canre srmt
evidentiate
sumele

4621analitic Mernbrilor rom6ni .... lei
.... numtr
membri

Procent: ....o/o Membrilor
romeni

....lei

.... numdr membri

Organismelor din
strein&ate

.... lei

.. num6r
Organismelor
din strlindtat€

...,lei

.... numdr organisme

Contul
contabil ln
care sunt evidenliat
sumel€

Contul contabil
in care sunt
evidentiate
sumele

Conhrl
contabil in
care sunt
evidentiate
sumele
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4. T2 - ACTIyITATEA DE COLECTARE (UTILIZATORD2I

Total,
din care: 3

Total,
din care: J

Total,
din care: 0

Total,
din care:

Total,
din care:

Total,
din care:

Total,
din care: ll

Total,
din care: .,

Institulii
publice 0

Institr4ii
publice 0

Instin4ii
Dublice 0

Instih4ii
publica

Institutii
publice

Instihdii
publice

Institr4ii
Dublice

Institr4ii
publice

Persoane
de
drcpt
Drivat

a

Persoane de
drcpt privat

J

Persoane de
drept privat

0

Persoane de
drept privat

Persoane de
drept privat

Penoane de

drept privai
Persoane de

drept pdvat ll
Persoane de

drept privat )

2l Informatiile sunt fumizate pentru anul in car€ se face raportarea.
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CAPITOLUL I\R 5
TITI]LARIDE DREPTTru

5.1. MEMBRI

Admiterea unui nou membru se face potrivit Statutului UCMR-ADA.

Consiliul Director UCMR-ADA.
Disponibil pe site-ul UCMR-ADA impreuna cu instructiuni de completare.

Persoana desemnata: Cristian Mirea

- la hceputul anului: 9. 298
- la sf[rgitul anului: 9. 605

Mandatele de gestiune ale membrilor UCMR-ADA se inregistreaza in Registrul de evidenta
intern al mandatelor de gestiune UCMR-ADA si in format electronic (Tabel excel), potrivit fisei
postului, iar persoana responsabila este Roxana Georgiana Calinescu Vasilescu.

14 membri retrasi, pe baza de cerere adresata Consiliului Director UCMR-ADA.
18 membri decedati.
2 membri Editori radiati.

5.2. STATUT

In anul 2017 nu au fost aduse modificri ale Statutului UCMR-ADA.

Nu a fost cazul.
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cot{orn art.I 35 alin.(2) din Lg. A1996 nodifcatd Si conpletAd

5.3. REPERTORIU

Numirul de opere muzicale din repertoriul national gestionate de c6tre UCMR-ADA:
- fa lnceputul anuluii L32 997
- la sf6rgitul anului: 139 550.
Repertoriul extern - peste 82 de milioane de opere muzicale straine inscrise in bazele
internationale de date ale Occ-urilor si in bazele de date opere C|SNET, ISWC, WtD, etc.
Repertoriu gestionat - operele muzicale cu sau fdrd text indiferent care ar fi modalitatea de

Declaralii ale operelor muzicale format pe hartie, iar in cazul editorilor, copii ale contractelor
de editare depuse la UCMR-ADA cu anexe repertoriu cesionat si in format cwR 2 aDlicatie
dedicata editorilor la nivel international.
ln format electronic Baza de date
Bazele de date opere locale UCMR-ADA ale organismelor similare din strainatate si CIS-Net,
ISWC, WID baze de date private opere muzicale repertoriu international, protejate potrivit

Inregistrarea in registrul de evidengd al declaraliilor de opere
muzicale potrivit regulamentului de inregistrare membri si
opere muzicale la UCMR-ADA inregistrat cu nr.

Sef Departamentul Documentare UCMR-ADA Cristian Mirli

Repertoriul
extem

Se constituie de catre Occ-urile straine prin contributie la
bazele proprii si internationale potrivit regulilor proprii.

Repertoriul extern nu apartine UCMR-ADA ci este baza de date
privata a altor organisme de gestiune colectiva care sunt
indreptatite sa opereze cu acestea si sa efectueze actualizarile
cu privire la bazele proprii de date,

Reprezentarea reciproca se face de catre fiecare occ potrivit legislatiei nati,cnale si
reglementarilor statutare si cu respectarea principiului egalitatii de tratament a titularilor de
drepturi.
In anul 2017 uGMR-ADA a incheiat un contract de reprezentare reciproca cu societatea AEI -
Guatemala (Asociatia de autori, editori si interpreti din Guatemala) pentru drepturi de
executie publica siACAM- (Asociatie de autori, editori si interpreti din costa Rica) pentru
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CAPITOLIILNR 6
ACTIVITATEA DE TRAIYSPARENTI $I DE IM'ORMARE

6.1. PAGINA DE INTERI\IET

6.2. IVIIJLOACE DE INT'ORMARE fuV UASA

Publicat pe site-ul UCMR-ADA www.ucmr-ada.ro

Publicata pe site-ul UCMR-ADA www.ucmr-ada.ro

Publicata pe site-ul UCMR-ADA www.ucmr-ada.ro.

Publicata pe site-ul UCMR-ADA www.ucmr-ada.ro
Publicate pe site-ul UCMR-ADA www.ucmr-ada.ro si in ziarul Romjnia [ibera

Publicate pe site-ul UCMR-ADA www.ucmr-ada.ro

Anunt in presa scrisa si pe UCMR-ADA www.ucmr-ada"ro

Pe site-ul UCMR-ADA wwwucmr-ada. ro

Anunt pe site-ul ucMR-ADe wwwffi

Prin publicare pe site-ul www.ucmr-ada.ro si la sediul UCMR-AOA.
Program de lucru : L- V : 10:00-18:30

i Sfftl trebuie postati pe site-ul 
-organismului de gestiune colectivd-in formatul stabilt prin Decizia Directorului general alOR.D.A. ln conformitate cu prevederile art. 135 alin. (2) din Legea nr. g/1D6.
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6.3. SOLTCTTART On rNT'ORMATII ADRESATE
ORGANISMULUI DE GESTIUNE COLECTIVA

6.4. ALTE ACTTVTTATT DESFA$URATE24

incasari/plati

Declarilm pe propria rilspundere ci toate datele completate
sunt conforme cu documentele financiar contabile.

TOR GENERAL

pentru
Eugen Petcu pentru celelalte informatii.
Nr. de inregistrrrc lD^ta - organism de gestiune colectivn 3412129.03.2018.

uridic

dsta de

q-

M'
din

24 
Se menlionazi alte activitali desfasurate de cdtre organismul de gestiune colectivd, de exemplu organizarea de seminarii, campanii

de informare etc.
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CONTABTL $EF
Daniela MARIN

de Adunarea generuld tn SedinlaPrezenta Dare de
29.03.2018

l. Particlparea reprezentantilor UCMR-ADA la Comitetul European CISAC ce s-a desfasurat in perioada 04-
07.O4.2OI7 in Moscova

)
Participarea unui reprezentant UCMR-ADA la Conferinta Regionala privind Gestiunea Colectiva a drepturilor
de autor si a drepturilor conexe si la Ceremonia aniversara a 25 de ani AGEPI - organizate de WlPo si AGEPI

- 7-8 septembrie 2017 Chisinau.

I Participarea unui reprezentant UCMR-ADA la Comitetul Tehnic Media CISAC si la Ziua Drepturilor Mecanice
BIEM ce s-a desfasurat in perioada 10-13.10.2017 la Budapesta - UnBaria

4
Organizarea Concursului de Creatie MUZIC-ADA Editia | 2017 ce s-a desfasurat la Sala Radio Mihail Jora din
Bucuresti, 4-5 noiembrie 2017.

Participarea reprezentantilor UCMR-ADA la traningul pentru upgrade COSIS NET, defasurat la PraBa, sub
coordonarea programatorului soft ului, aprille 2017

6.
Participarea reprezentantilor UCMR-ADA la dezbateri privind modificarea Legii nr.8/1996 la Ministerul
Culturii

de Contabil Sef Marin Daniela nentru evidente contabile si Consilier J


