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Reg iesiri UCMR-ADA
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CONVOCATOR
In conformitate cu dispozitiile legale si a celor din Statutul UCMR-ADA, Consiliul Director al
UOMR-ADA, Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, convoaca Adunarea Generala
Ordinara UCMR-ADN2020, a membrilor asociatiei, pentru data de 2b Aprilie 2021, ora
10:00 - prima
convocare, in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, Sector 1, Aula Palatului Cantacuzino.
ln cazulin care, din lipsa de cvorum, Adunarea Generala Ordinara UCMR-AD
N2O2Onu va putea
adopta hotarari in cadrul sedintei din data de 20 Aprilie 2021, Adunarea Generala
Ordinara UCMR4DN2020, a membrilor asociatiei, este reconvocata pentru data de 21
Aprilie 2021, incepand cu ora
10:00, in aceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi . Lucrarile Adunarii
Generale ordinare UCMR-ADA
continua si in data de 22 Aprilie 2021, in aceeasi locatie, la aceeasi
ora cu proceoura de vot de
alegere a membrilor Consiliului Director UCMR-ADA si iucrarile
de numarare a voturilor. Rezultatul
votului pentru membrii consiliului Director UCMR-ADA va fi publicat
pe site-ul UCMR-ADA a doua zi.
ORDINE DE ZI
1.

stabilirea cvorumului si alegerea secretariatului sedintei;

2.

Aprobarea RaportuluianualalConsiliului Director-DirectoruluiGeneral
UcMR-ADA pentru anul2020;

3.

Aprobarea Raporturui anuar ar comisiei de
cenzori a UCMR-ADA, pentru anur 2020;

4.

Aprobarea bilanfului contabil al ucMR-ADA,
cu anexe, pentru exercifiul financiar contabil
al anului 2020;

5.

Aprobarea Raportului anuall2020 al comisiei permanente
speciale privind accesul membrilor ucMR-ADA
la informafii;

6.

Aprobarea Raportulu

i

anuall2020 al consiliului de supraveghere

U

CMR-ADA;

7,

Aprobarea Raporturui anuar ar Managerurui
Generarar uCMR-ADA, pentru anur2020;

8.

Aprobarea Ddriide seami anuale a
UCMR-ADA (in format aprobat de oRDADecizia 32t2020),pentru anul

9.

Aprobarea Bugetului de venituri gi cheltuieli
al UCMR-ADA, penhu anur 2021;

10.

Aprobare inregistrare excedent UCMR-ADA
la 31.12.2020 in suma de 7 3g0 819 lei la fondul
de rezerva
UCMR-ADA pohivit art.9.3 atin (1)atstatuturui
UCMR_ADA.

11. Aprobarea nivelului comisionului
de gestiune, pe categorii de drepturi gestionate
colectiv de
UCMR-ADA' aplicabil asupra JrtLrJt
brute'repartirri" o" UCMR-ADA titutarilor identificati
incepand cu repartitiite ucMn-AoA
or maizo'jiqipa.a ta prima Adunare Generali
ordinard
a UCMR-ADA din anul 2022,,"rp"Ciu,'
"u
a) 14% comision de gesiiune aplicat la repartitia individuata
a sumetor brute repartizate
indasate cu titlu oe orei,iuii'fririroni"r"
o"-"rioiae
opere muzicare
:,f,y":lg*^DA,

a.
b.

c.

d'
e'

dreptului de radiodif uzare a operelor muzicale;
drepturui de retransmitere.prin
op"reror muzicare;
drepturui de reproducere si distribuire
".0r, "a opereror muzicare;
dreptului de comunicare publica, inclusiv. pe
internet, a operetor muzicale,
inclusiv cele decurgand din prn"r". op"r"ror
muzicale la dispozitia publicului,
online, in concerte si spectacole;
in orice alte situatii in care nu se prevede
in mod expres un comision mai mic
de 14o/o:

b)

c)
d)

10% comision de gestiune apllcabil la reparti{ia individuala a sumelor brute repartizate

de autor de opere
muzicale aferente:
dreptului de comunicare publica a operelor muzicale in concerte si
spectacole, catre un public prezent la locul spectacolului sau concertului;
dreptul la remuneralie compensatorie pentru copia privata;
5% comision de gestiune, aplicabil la plata remunera{iilor individuale colectate prin
intermediul organismelor similare din strdinitate, prelevat din suma bruti dati in
plat6;
1% comision de gestiune aplicat la plata individuala a remunera{iilor colectate de la
SIAE ltalia pe baza mandatului de reprezentare pentru licente multiteritoriale online
acordate de SIAE si pentru operele muzicale ale membrilor UCMR-ADA;

de UCMR-ADA, incasate cu titlul de drepturi patrimoniale

-

12.

Aprobare post de radio NATIONAL FM din al carui playlist din online se utilizeaza repertoriul
propriu UCMR-ADA la repartizarea sumei colectate potrivit mandatului pentru licentiere
imultiteritoriala incheiat cu SIAE, pentru operele muzicale ale membrilor UGMR-ADA.

13.

lnlocuirea postului de radio ZU cu postul EUROPA FM din lista posturilor de radio al caror playlist
se utilizeaza la repartitia trimestriala a sumelor colectate din categoria ambiental inclusiv sumele
din dobanzi, penalitati, despagubiri precum sia sumelor repartizate din categoria sume prescrise
potrivit legii.

14.

Modificarea Regulamentului privind acordarea de ajutoare materiale din Fondul Social Cultural
si completarea acestuia cu dispozitii privind utilizarea Fondului Social Cultural in scopuri
culturale;

15.

Aprobarea, pentru anul2022:
- a bugetuluipentru acordare ajutoare materiale a membrilor UCMR-ADA- imprumuturi, ajutoare
de boala, ajutoare de deces, finantari proiecte culturale,
- numarul maxim de beneficiari, cuantumul de 1200 lei/luna/beneficiar de ajutor material lunar
nerambursabil,
- a datei de 01 .11.2021data limita de depunere a cererilor si a documentelor justificative pentru
acordarea ajutoarelor materiale nerambursabile cu respectarea prevederilor Regulamentului
UCMR-ADA de acordare ajutoare pentru membri

16.

Alegerea Comisiei de cenzori a UCMR-ADA, pentru un mandat de 4 ani, 2021- 2025;3 membri
(din care expert contabil autorizat)

17.

Alegerea membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informafii al membrilor
UCMR-ADA, pentru un mandat de 4 ani, 2021-2025, constituita din 5 membri;

18. Stabilirea indemnizatiilor lunare pentru Directorul General, Directorului General Adjunct UCMRADA si a indemnizatiilor de sedinta pentru membrii Consiliului Director si a membrilor Comisiilor
UCMR.ADA;
19.

Alegerea membrilor Consiliului Director UCMR-ADA, pentru un mandat de 4 ani, 20212025, formata din 14 membri;

Pentru exprimarea votului secret, de alegere a membrilor Consiliului Director al UCMR-ADA, lucrarile
Adunarii Generale Ordinare se vor continua si in ziua de 22 aprilie 2021,la aceeasi locatie, in care
ultimul vot poate fi exprimat la ora 15:00 in data de 22.04.2021. Program de vot:
I lntervil
igi exerciti votul membrii UGMR-ADA ai ciior numa
Locafie

, Dati

oiii

,

,
20.

Divense.

Nota:
Intr-un interval de 30 de zile lnainte de Adunarea Generall Ordinara UCMR-ADA/2020, membri
UCMR-ADA pot consulta la sediul UCMR-ADA in regim de confidentialitate toate documentele
prevazute de Legea 8/1996, art. 170 alin ( 7).

