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MANDAT DE GESTIUNE PENTRU MOȘTENITOR 
 

TITULAR 

DECEDAT 

 
 

 
                                       

(nume – prenume) (pseudonim artisitc / formatie) 
CERTIFICAT 

DE SUCCESIUNE 
  

 

                                                                                 (nr. si data)                                                                         (entitatea care l-a eliberat) 

Subsemnatul(a)    
(Nume) (Prenume) 

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

 CNP :  
   

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) 

Declar următoarele date bancare pentru plata remunerațiilor: 

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

COD IBAN                                                                                                 
 

Teritoriu de reprezentare             Lume    si           Romania    

acord prin prezentul document, UCMR-ADA,  mandatul exclusiv de a-mi gestiona drepturile patrimoniale de 

autor aferente tuturor operelor muzicale cu sau fără text sau contribuţiilor la opere al căror mostenitor sunt, pe 

toată durata de existenţă a asociaţiei ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor pe domeniul 

muzical, în condiţiile prevăzute de Statutul şi de Regulamentul general privind declararea operelor muzicale si 

repartitia remuneratiilor. 

Mă oblig ca:1.la data depunerii prezentului mandat de gestiune, în calitate de mostenitor al autorului decedat titular de 

drepturi patrimoniale de autor, să depun la UCMR-ADA certificatul de succesiune anexat, din care rezulta 

calitatea mea de mostenitor legal al defunctului autor; 

                      2.să semnalez în scris orice modificare a datelor personale şi a coordonatelor bancare, în termen de cel mult 

10 (zece) zile de la apariţia acesteia; 

Declar că  3. am luat la cunoştinţă de prevederile Statutului UCMR-ADA si Regulamentului general privind declararea 

operelor muzicale si repartitia remuneratiilor la care inţeleg să ader şi să le respect; 

Drepturi incredințate spre gestiune colectivă: 

             A)1 Prin prezentul mandat, Mostenitorul titular de drepturi de autor încredințează UCMR-ADA spre gestionarea 

colectivă toate drepturile sale patrimoniale de autor de opere muzicale dobandite prin certificatul de mostenitor, 

prevăzute în Statut. 

     sau   

         B) Prin prezentul mandat, Mostenitorul titular de drepturi de autor încredințează UCMR-ADA spre gestionarea 

colectivă doar anumite categorii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale dobandite prin certificatul de 

mostenitor (dacă a-ți bifat litera B trebuie să bifați drepturile încredințate UCMR-ADA): 

 reproducerea operei muzicale; 

 distribuirea operei muzicale;  

 comunicarea publică a operei muzicale, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv  în cinematografe, 

prin punerea operei la  dispoziția publicului pe internet și/sau alte mijloace electronice de telecomunicație,  

                                                 
1 Dacă nu a fost bifată nicio căsuță, se consideră ca membrul încredințează UCMR-ADA gestionarea colectivă pentru toate categoriile de drepturi patrimoniale de 

autor de opere muzicale, prevăzute în Statutul UCMR-ADA. 

UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor 

Înregistrat   mandat 

 

 

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


 radiodifuzarea operei muzicale;  

 retransmiterea prin cablu a operei muzicale; 

 de reprezentare prin mandat special pentru autorizarea realizării de opere derivate ale operelor muzicale; 

 dreptul la remunerație compensatorie pentru copie privată. 

 

Drepturile Mostenitorului titular de drepturi de autor : Mostenitorului titular de drepturi de autor îi revin toate 

drepturile și obligațiile prevăzute de lege, de Statutul şi de Regulamentele UCMR-ADA precum și de hotărârile adoptate 

de Adunarea Generală a membrilor UCMR-ADA. 

     Obligațiile Mostenitorului titular de drepturi de autor : 

a) pe toată durata de valabilitate a mandatului de gestiune colectivă, să informeze UCMR-ADA asupra oricărui 

contract de cesiune și editare încheiat cu terții și să depună imediat la UCMR-ADA un original al acestuia 

precum și declarația de opera muzicală aferentă,  

b) să se autentifice cu username și parolă pe aplicațiile online UCMR-ADA pentru membrii și să urmarească 

informațiile înregistrate în acestea de UCMR-ADA privind: datele sale personale și de contact, contul bancar 

propriu, repertoriul mostenit, sumele ce îi sunt repartizate, reținerile legale și statutare prelevate, proveniența 

sumelor brute repartizate, sumele nete date în plata și să semnaleze imediat UCMR-ADA orice neconcordanță; 

c) să urmăreasca informațiile publicate pe site-ul UCMR-ADA – secțiunea Membri;  

Orice date cu privire la Mostenitorul titular de drepturi de autor înregistrate de UCMR-ADA sunt opozabile 

Mostenitorului titular de drepturi de autor până la data la care acesta depune la UCMR-ADA o cerere scrisă de 

modificare a acestora.   

Drepturile și obligațiile UCMR-ADA :  

(1) Drepturile și obligațiile UCMR-ADA sunt cele prevăzute sau care decurg din lege, din Statut, din regulamentele și din 

hotărârile Adunarii Generale ale UCMR-ADA. 

(2) Pe toată durata prezentului mandat de gestiune drepturile patrimoniale ce fac obiect al acestuia vor fi exercitate în 

mod exclusiv de către UCMR-ADA sub forma gestiunii colective a acestora. 

(3) UCMR-ADA este îndeptațită să exercite pe deplin aceste drepturi în cadrul gestiunii colective, să încheie orice acte 

juridice necesare în acest scop, să autorizeze sau să interzică utilizarea operelor muzicale, să întreprindă orice demersuri 

și actiuni legale necesare pentru stabilirea, colectarea și repartizarea sumelor datorate de utilizatorii operelor muzicale. 

(4) Pentru evitarea oricărui dubiu, se specifică în mod expres și special că Mostenitorul titular conferă UCMR-ADA un 

mandat de gestiune colectivă pentru gestionarea colectivă a tuturor drepturilor patrimoniale de autor de comunicare 

publică a operelor muzicale al caror mostenitor titular este sau cu privire la care deține astfel de drepturi patrimoniale de 

autor de opere muzicale. 

 (5) Exercitarea individuală a drepturilor patrimoniale prevăzute la alineatul (4) este supusă condiției notificarii prealabile 

a UCMR-ADA de catre mostenitorul titular de drepturi de autor, cu 30 de zile înainte de data semnării contractului 

direct, cu privire la : utilizatorul cu care se încheie contractul direct, drepturile patrimoniale și operele muzicale ce vor 

face obiect al acestuia, modalitatea de utilizare și durata contractului, conform prevederilor art. 145 alin. (3) din Legea nr. 

8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.  

 (6) Pe toata durata prezentului mandat, UCMR-ADA va putea exercita necondiționat, sub forma gestiunii colective, 

drepturile incredințate de Mostenitorul titular spre gestiune colectivă, exercițiu ce implică deplina reprezentare în fața 

oricărei persoane fizice sau juridice, a instanțelor de judecată sau a oricăror alte autorități publice sau persoane private. 

   
În calitate de Mostenitor titular mandant declar că : 

- sunt de acord cu prelucrarea de către UCMR-ADA a datelor mele cu caracter personal, potrivit legislației în vigoare. 

- 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) 

   
 

 

Orice litigii privitoare la acest mandat vor fi soluționate de instanțele competente material din București. 

 

 

Director General UCMR-ADA  Membru mandant UCMR-ADA 

Semnătura  Semnătura 

   

 

UCMR-ADA îşi asumă respectarea drepturilor statutare ce revin mandantului prin semnarea prezentului document. 

Prezentul document se va semna in 2 (doua) exemplare originale. 


