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Reg iesiri UCMR-ADA 
Nr. 3180/03.03.2021 

 
REGULAMENT PRIVIND DEPUNEREA ŞI VALIDAREA CANDIDATURILOR PENTRU ALEGEREA ÎN 

FUNCŢIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DIRECTOR AL UCMR-ADA ÎN CADRUL ADUNĂRII 

GENERALE ORDINARE DIN DATA DE 20/21-22.04.2021 

  
Capitolul I – Dispoziţii Generale. 

 Art.1 (1) Pot fi depuse candidaturi la funcţia de membru al Consiliului Director al UCMR-ADA 
numai de către membrii UCMR-ADA care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7.2.5 din Statutul UCMR-
ADA, şi nu se află în vreunul din cazurile de incompatibilitate prevăzute de art.4.2.3 din Statutul UCMR-
ADA. 
 Capitolul II – Depunerea candidaturilor 
 Art.2 (1) Depunerea candidaturilor pentru alegerea în funcţia de membru al Consiliului Director în 
cadrul Adunării Generale Ordinare din 20/21-22.04.2021 se face la secretariatul UCMR-ADA din 
Bucureşti, str. Ostaşilor nr. 12, Sector 1, până cel mai târziu la data de 09.04.2021, orele 18,00. 
 (2) Nu vor fi considerate valide şi nu vor fi luate în considerare candidaturile depuse la 
secretariatul UCMR-ADA după termenul limită anterior menţionat. 
 Art.3  (1) Formularul de candidatura, completat, purtând numele olograf şi semnătura 
candidatului, trebuie: 

a)  sa indice categoria de membri, dintre cele prevazute la art. 7.2.5 alin. (1) din Statutul UCMR-
ADA pentru care sa depune candidatura; 

b)  sa includa declaratia candidatului, din care să rezulte că are o vechime de cel putin 5 ani 
incalitate de membru UCMR-ADA si ca nu se află în niciunul dintre cazurile de 
incompatibilitate prevăzute de art.4.2.3 din Statutul UCMR-ADA, 

c) sa fie insotit de un curriculum vitae; 
d) sa fie insotit de o prezentare a obiectivelor pe care le va urmări candidatul în cazul alegerii ca 

membru al Consiliului Director UCMR-ADA, în concordanţă cu dispoziţiile legale şi statutare; 
e) sa fie insotit de o adeverinta privind atestarea profesionala, numai daca este cazul. 
(2) Candidatul trebuie sa îndeplineasca in mod cumulativ condiţiile statutare care sunt enumerate 

si la articolul 5 din prezentul Regulament; 
 

 Capitolul III – Validarea candidaturilor 
 Art. 4  Comisia de validare a candidaturilor pentru funcţia de membru a Consiliului Director al 
UCMR-ADA va fi constituită din trei membrii respectiv: Şeful Servicului Repartitie, Şeful Oficiului Juridic si 
un consilier juridic din cadrul UCMR-ADA. 

Art. 5   Va fi declarata invalida orice candidatura care: 
1. incalca incompatibilitatile generale prevazute de art. 4.2.3  din Statutul UCMR-ADA, respectiv in 

cazurile in care: 
a) candidatul detine orice functie, remunerata sau neremunerata, in cadrul unei entitati de 

gestiune independenta; 
b) candidatul detine orice funcție, remunerată sau neremunerată, în calitate de membru al unui 

grup de interes economic cu activitate în domeniile în care UCMR-ADA gestionează colectiv 
drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale; 

c) candidatul are calitatea de acționar, de asociat sau de administrator al unei societăți 
comerciale care desfășoară activități de televiziune, de radio sau de retransmitere prin 
cablu ; 

d) candidatul a fost sancţionat disciplinar potrivit prevederilor Statutului UCMR-ADA; 
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2. nu intruneste conditiile speciale ce decurg din dispozitiile art. 7.2.5 din Statutul UCMR-ADA, 
respectiv in cazurile in care:  

a) candidatul nu este membru al UCMR-ADA; 
b) candidatul nu are o vechime de cel puţin 5 ani în calitate de membru al UCMR-ADA, la data 

depunerii candidaturii; 
c) candidatul si-a depus candidatura pentru locurile alocate altei categorii de membri, dintre 

cele prevazute la art. 7.2.5 din Statutul UCMR-ADA, decat aceea care corespunde genului 
muzical care rezulta din majoritatea declaratiilor sale de opere muzicale, depuse la UCMR-
ADA pana la data de 31.12.2020; 

d) candidatul care si-a depus candidatura pentru locurile alocate categoriei de membri 
prevazută la art. 7.2.5 alin. (1) lit. b) din Statutul UCMR-ADA dar nu a depus documentul 
care dovedeste atestarea sa de catre o uniune profesională în domeniu; 

3. nu au fost depuse decumentele de inregistrare a candidaturii,  prevazute la art. 3 de mai sus; 
4. candidatura a fost depusă după expirarea termenului prevazut la articolul 2;  

Art. 6 Pot candida la funcţia de membru al Consiliului Director al UCMR-ADA şi reprezentanţi 
legali ai editorilor, cu condiţia să nu se afle în niciunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 
4.2.3 din Statutul UCMR-ADA. 

Art. 7 (1) Comisia de validare va verifica respectarea cerinţelor statutare şi va invalida 
candidaturile în cazurile prevăzute la art.5. 
 Comisa de validare încadrează fiecare dintre candidaturile validate în una dintre cele trei categorii 
statutare şi dispune înscrierea acestora pe buletinele de vot după cum urmează: 

a) Buletin de vot I – 7.2.5 lit. a) ; 
Se vor înscrie candidaţii care reprezintă muzica: pop, jazz, etno, editori, alte asemenea precum,  rock, 
muzica de publicitate, muzica de revista, etc. 

b)  Buletin de vot II – 7.2.5 lit. b) 
Se vor înscrie candidaţii care reprezintă muzica: simfonică; camerală, operă si alte asemenea; 

c) Buletin de vot III – 7.2.5 lit. c) 
Se vor înscrie candidaţii care reprezintă muzica: corala  si alte asemenea, precum vocal simfonic, opereta, 
fanfara. 

Art. 8 (1) La înscrierea unei candidaturi pe un buletin de vot aferent uneia dintre cele trei categorii, 
Comisia de validare va ţine seama de următoarele criterii, aplicabile in ordinea mai jos : 

a) genul muzical indicat în majoritatea declaraţiilor de opere muzicale depuse de candidat la 
UCMR-ADA până la data de 31.12.2020; 

b) opţiunea candidatului specificata in formularul de candidatura; 
 (2) Candidaturile care îndeplinesc condiţiile legale, statutare şi regulamentare, vor fi inscrise pe 
buletinul de vot al categoriei corespunzatoare si vor fi publicate pe site-ul UCMR-ADA cu 5 zile înainte de 
data ţinerii Adunării Generale. 
   

Formularul de candidatura constiuie anexa la prezentul regulament.  
 
 
CJ UCMR-ADA 
 Eugen Petcu 


