
CONTRACT DE MANDAT DE GESTIUNE  
NR._____/__________ 

Încheiat între părțile : 
UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, cu sediul în București, Str.Ostașilor, 
nr.12, Sector 1, cod fiscal RO8887006, având contul curent deschis la BCR filiala Sector 1, sub cod IBAN 
nr.RO80RNCB0072026578480001, reprezentată legal prin dl. Adrian Iorgulescu, în calitate de Director General, 
numită în continuare organism de gestiune colectivă sau UCMR-ADA 
si 

Denumire
:  

 

Cod unic de identificare:  atribut 
TVA 

 Nr. Reg. 
Com 

J___/_______/___
___ Sediul social Localitat

e: 
 Strada:  

Nr.:  Bl
. 

 Sc
. 

 Et
. 

 Ap
. 

 Cod 
postal: 

 Țara:  

E-mail:  Tel:  Mobi
l : 

 Fax:  

IBAN:                         Banc
a: 

 

Reprezentant legal: Nume
: 

 Prenume
: 

 Calitate
: 

 

Țara de rezidență 
fiscală 

 

numită în continuare EDITOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

Art.1 Obiectul mandatului
(1) Prin prezentul contract de mandat de gestiune Editorul încredințează în mod exclusiv UCMR-ADA 
gestionarea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale dobândite de Editor prin contractele 
de editare, de subeditare și prin orice alte contracte de cesiune exclusivă, după caz, atașate prezentului contract 
precum și a celor care vor fi depuse ulterior la UCMR-ADA, în limita cotelor de drepturi deținute de Editor din 
fiecare operă muzicală, gestionare colectivă ce se se realizează în conformitate cu legea, cu Statutul și si 
Regulamentele UCMR-ADA, pentru următoarele drepturi pentru care Editorul optează să le încredințeze UCMR-
ADA spre gestionare colectivă1:

 A) prin prezentul mandat Editorul încredințează UCMR-ADA, spre gestionarea lor colectivă, toate 
drepturile  sale patrimoniale de autor de opere muzicale prevăzute în Statutul UCMR-ADA;

            sau
 B) prin prezentul mandat Editorul încredințează UCMR-ADA, spre gestionarea lor colectivă, doar

următoarele categorii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale (dacă ați bifat litera B trebuie să 
bifați drepturile încredințate UCMR-ADA):

 reproducerea operei;

 distribuirea operei;

 comunicarea publică a operelor 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, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, 
de către public;

 radiodifuzarea operei;

 retransmiterea prin cablu a operei;

 autorizarea realizării de opere derivate, numai pe baza unui mandat special; 

 dreptul la remunerație compensatorie pentru copie privată.

Art. 2 Aderare : prin prezentul contract de mandat, subscrisa Editor, ader pe deplin și necondiționat la Statutul, 
regulamentele și hotărârile adunărilor generale ale membrilor UCMR-ADA, toate acestea fiindu-i opozabile și mă 
oblig să le respect.
 
Art.3 Drepturile și obligațiile părților 
3.1 Drepturile Editorului : Editorului 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. 

 

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

patrimoniale de autor de opere muzicale, prevăzute în Statutul UCMR-ADA. 
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3.2 Editorului îi revin și următoarele obligații: 
a) să depună la UCMR-ADA un exemplar original al fiecărui contract de editare, de subeditare și, după caz, de 

cesiune exclusivă, prin care dobândește sau transmite drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, cote 
din astfel de drepturi patrimoniale, precum și declarația completă pentru fiecare operă muzicală pentru care a 
dobândit sau a transferat drepturi sau cote de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, potrivit 
formatelor, cerințelor și procedurilor stabilite de UCMR-ADA; 

b) să depună la UCMR-ADA, în formatul electronic corespunzator standardului (CWR2), repertoriul de opere 
muzicale pentru care a dobandit prin subeditare drepturi sau cote de drepturi patrimoniale de autor de opere 
muzicale aferente exploatării acestora pe teritoriul României, precum și o declarație pe proprie răspundere 
dată de reprezentantul său legal în care, pe lângă datele complete de identificare să fie declarate cataloagele 
dobândite sau pierdute, perioada pentru care au fost dobândite, existența sau nu a unor clauze de pre sau 
post colectar. În cazul dobândirii unor părți de catalog vor fi indicate în mod expres operele muzicale pentru 
care au fost dobândite drepturile și toate celelalte informați relevante indentificării acestora și a cotelor de 
drepturi; 

c) să se autentifice cu user name si parolă pe aplicațiile online ale UCMR-ADA dedicate membrilor și să 
urmărească informațiile încărcate în acestea de către UCMR-ADA cu privire la date precum: cele de 
identificare și de contact ale editorului, la contul sau bancar, fișa beneficiarului cu sumele ce i-au fost 
repartizate lunar de UCMR-ADA, comisionul de gestiune prelevat și alte rețineri legale sau statutare aplicate, 
suma netă de facturat și să informeze imediat în scris UCMR-ADA cu privire la orice neconcordanță sesizată. 

d) să comunice imediat UCMR-ADA orice modificare a oricăror date referitoare la: cont bancar, sediu, rezidență 
fiscală, telefon, e-mail, reprezentant legal, persoana de contact, atribut fiscal, CUI, Nr. Reg. Com etc.;   

e) să raspundă cu celeritate cererilor UCMR-ADA de comunicare de informații sau de documente cu privire la 
operele muzicale pentru care deține drepturi sau cote din drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, la 
utilizarea lor, la autorii acestora, la titularii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, la contractele 
încheiate, la situatia juridică a Editorului;   

f) să respecte Statutul, hotărârile adunarilor generale, regulamentele și procedurile UCMR-ADA; 
g) să emită și să comunice imediat către UCMR-ADA facturile fiscale aferente remunerațiilor ce i-au fost 

repartizate în mod individual de către UCMR-ADA, potrivit comunicării primite din partea UCMR-ADA; 
h) să depună anual, în luna ianuarie a fiecărui an, certificatul privind rezidența sa fiscală, dacă aceasta nu este 

în România; 
i) să respecte și să îndeplinească toate celelalte obligații statutare și legale ce îi revin în calitate de membru al 

UCMR-ADA. 
Editorul este de acord ca UCMR-ADA să ii rețină comisionul de gestiune și alte rețineri statutare sau legale din 
sumele ce îi sunt repartizate.  
Partile convin ca UCMR-ADA este indreptatita efectueze toate retinerile statutare si cele legale aferente 
remuneratiilor ce revin editorului si stinga prin compensare datoriile reciproce, pana la concurenta sumelor 
datorate de Editor catre UCMR-ADA cu titlu de comision de gestiune si TVA aferent acestuia.  
Orice date înregistrate de UCMR-ADA cu privire la Editor sunt opozabile acestuia până la data la care depune la 
UCMR-ADA documente justificative privind modificarea lor.  

 
3.3 Drepturile și obligațiile UCMR-ADA:  
(1)  Drepturile și obligațiile UCMR-ADA sunt cele prevăzute sau care decurg din lege, din Statutul, regulamentele 
și din hotărârile adunărilor generale ale UCMR-ADA. 
(2) Pe toată durata prezentului mandat de gestiune colectivă, drepturile patrimoniale ce fac obiect al acestuia vor 
fi exercitate în mod exclusiv de către UCMR-ADA, sub forma gestiunii colective a acestora, indiferent de 
modalitatea în care aceste drepturi au fost dobândite de Editor, cum ar fi : contracte de editare, contracte de 
subeditare sau alte contracte de cesiune exclusivă de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale. 
(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 acțiuni legale necesare pentru stabilirea, colectarea și repartizarea sumelor 
datorate de utilizatorii operelor muzicale.  
(4) Pentru evitarea oricărui dubiu, dacă nu se prevede în mod expres altfel, se specifică în mod expres și special 
că Editorul conferă UCMR-ADA un mandat de gestiune colectivă pentru gestionarea colectivă a tuturor 
drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale al caror titular este. 
(5) Retragerea de la gestiunea colectivă a unor drepturi patrimoniale de autor, pentru care legea nu prevede 
gestiunea colectiva obligatorie,  este supusă termenelor si condițiilor prevăzute de Statutul UCMR-ADA iar in 
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cazul dreptului de comunicare publica exercitarea individuala poate fi realizata numai după notificarea prealabila 
si expirarea termenului reglementat de art. 145 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 , republicată și modificată. 
(6) Editorul este obligat să comunice UCMR-ADA o copie a fiecarui contract direct încheiat  dupa retragerea 
dreptului de la gestiunea colectiva realizata potrivit alin (5), în termen de maxim 15 zile de la data la care acesta 
a fost încheiat. 
 
Art.4 Durata și teritoriul mandatului de gestiune colectivă 
(1) Prezentul contract de mandat de gestiune colectivă este încheiat pe o durată egală cu durata de constituire și 
funcționare a UCMR-ADA. 
(2) Mandatul poate înceta și înainte de termen în cazurile și în condițiile prevăzute prin Statutul UCMR-ADA.  
(3) Mandatul încetează de drept în cazul în care Editorul nu mai este titular al drepturilor patrimoniale de autor de 
opere muzicale pentru care a încredințat UCMR-ADA gestionarea colectivă. 
(4) Mandatul de gestiune colectivă acordat prin prezentul contract privește toate statele lumii pentru care editorul 
deține drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale si UCMR-ADA are incheiate sau incheie contracte de 
reprezentare cu organisme similare. 
(5) În cazul drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale ce fac obiect al unui contract de subeditare, 
mandatul de gestiune colectivă este acordat numai pentru teritoriul României. 
(6) În afara teritoriului României gestionarea colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale se 
realizează numai pentru teritoriile pentru care UCMR-ADA a încheiat sau încheie contracte de reprezentare cu 
organisme similare din strainatate, în condițiile Statutului și regulilor acelui organism de gestiune colectivă și 
legislației statului respectiv.  
 
Art.5 Dispoziții finale 
Prezentul mandat este guvernat de legea română. 
Orice litigii privind interpretarea, executarea sau rezoluțiunea prezentului mandat ce nu sunt stinse pe cale 
amiabilă vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente material din București. 
 
Prezentul mandat a fost încheiat în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare 
începând cu data de întâi a luni următoare celei în care a fost aprobat de către Consiliul Director al UCMR-ADA. 
 
 

Director General UCMR-ADA             Membru Editor UCMR-ADA 

Semnătura                         Semnătura 
 


