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CONVOCATOR 

 
     In conformitate cu dispozitiile legale si statutare, se convoaca Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA 
pentru anul 2020 a membrilor asociatiei, pentru data de 15 iunie 2021, ora 10:00 – prima convocare, in Bucuresti, 
Calea Victoriei nr. 141, Sector 1. 
    In cazul in care, din lipsa de cvorum, Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA/2020 nu va putea adopta 
hotarari in cadrul sedintei din data de 15 iunie 2021, Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA pentru anul 2020 a 
membrilor UCMR-ADA, este reconvocata pentru data de 16 iunie 2021, incepand cu ora 10:00, in aceeasi locatie, in 
care se dezbat si se voteaza punctele de la 1 la 19 inscrise pe ordinea de zi. 
 Lucrarile de la punctul 20 al ordinii de zi al Adunarii Generale Ordinare UCMR-ADA reconvocate, de alegere a 
membrilor Consiliului Director al UCMR-ADA, se desfasoara in data de 17 iunie 2021, de la orele 9:00, potrivit 
programului orar mentionat in partea finala a acestui convocator. 

ORDINE DE ZI 
 

1. Verificarea cvorumului si alegerea secretariatului sedintei; 
  

2.  Aprobarea componentei comisiei de numare a voturilor exprimate secret pentru alegerea membrilor 
Consiliului Director UCMR-ADA 

  
3. Aprobarea Raportului anual al Consiliului Director al UCMR-ADA pentru anul 2020; 

  
4. Aprobarea Raportului anual al Comisiei de Cenzori a UCMR-ADA, pentru anul 2020; 

  
5. Aprobarea bilanțului contabil al UCMR-ADA, cu anexe, pentru exercițiul financiar contabil al anului 2020; 

  
6. Aprobarea Raportului anual/2020 al Comisiei permanente speciale privind accesul membrilor UCMR-ADA 

la informații; 
  

7. Aprobarea Raportului anual/2020 al Consiliului de Supraveghere al UCMR-ADA; 
  

8. Aprobarea Raportului anual al Managerului General al UCMR-ADA, pentru anul 2020; 
  

9. Aprobarea Dării de seamă anuale a UCMR-ADA, pentru anul 2020; 
  

10. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al UCMR-ADA, pentru anul 2021; 
  

11. Informare cu privire la inregistrarea excedentului UCMR-ADA la 31.12.2020 in suma de 7 390 819 lei la 
fondul de rezerva  UCMR-ADA, potrivit art.9.3 alin (1) al Statutului UCMR-ADA. 

  
12. Aprobarea nivelului comisionului de gestiune, pe categorii de drepturi gestionate colectiv de UCMR-ADA, 

aplicabil asupra sumelor brute repartizate de UCMR-ADA incepand cu 01 iulie 2021 titularilor identificati, 
aplicabil pe categorii de drepturi până la prima Adunare Generală Ordinară a UCMR-ADA din anul 2022, 
respectiv: 

a) 14% comision de gestiune aplicat la repartitia individuala a sumelor brute repartizate de UCMR-
ADA, incasate cu titlu  de drepturi  patrimoniale de  autor de opere muzicale aferente: 

a. dreptului de radiodifuzare; 
b. dreptului  de retransmitere prin cablu; 
c. dreptului de reproducere si distribuire; 
d. dreptului de comunicare publica, inclusiv pe internet, inclusiv cele decurgand din 

punerea operelor muzicale la dispozitia publicului in mediul online, in concerte si 
spectacole; 



e. in orice alte situatii in care nu se prevede in mod expres un comision mai mic de 14%; 
b) 10% comision de gestiune aplicabil la repartiția individuala a sumelor brute repartizate de 

UCMR-ADA, incasate cu titlul  de drepturi  patrimoniale 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 remunerație compensatorie pentru copia privata; 

c) 5% comision de gestiune, aplicabil la plata remunerațiilor individuale colectate prin intermediul 
organismelor similare din străinătate, prelevat din suma brută dată în plată; 

d) 1% comision de gestiune aplicat la plata individuala a remunerațiilor colectate de la SIAE Italia, 
incasate pe baza mandatului de reprezentare pentru licente multiteritoriale online acordate de 
SIAE; 

  
  

13. Actualizarea listei posturilor de radio stabilite prin Hotararea nr. 14/25.06.2020 a Adunarii Generale Ordinare 
a membrilor UCMR-ADA.  

  
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, potrivit 
Statut; 

  
15. Aprobarea pentru anul 2022 din Fondul Social Cultural: 

- a bugetului pentru acordarea catre membri UCMR-ADA de imprumuturi, ajutoare de boala, ajutoare de 
deces, finantari proiecte culturale din Fondul Social Cultural; 
- stabilirea numarului maxim de beneficiari pentru ajutoarele lunare, cuantumul lunar, de 1200 lei/ beneficiar 
si data de 12.11.2021 ca termen limita de depunere a dosarului, pentru acordarea ajutoarelor materiale 
lunare nerambursabile,  

  
16. Alegerea Comisiei de cenzori a UCMR-ADA, pentru un mandat de 4 ani, 3 membri din care unul expert 

contabil autorizat. 
  

17. Alegerea membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informații a membrilor UCMR-ADA, 
pentru un mandat de 4 ani. 

  
18. 

     
  Stabilirea indemnizatiilor lunare pentru Directorul General, pentru Directorul General Adjunct si a 
indemnizatiilor de sedinta pentru membrii Consiliului Director si pentru membrii Comisiilor UCMR-ADA. 

  

19. Diverse 

  

20. Alegerea membrilor Consiliului Director al UCMR-ADA pentru un mandat de 4 ani. 

 
Programul dupa care se desfasoara lucrarile din data de 17 iunie 2021, de exercitare a votului  de alegere a membrilor 
Consiliului Director al UCMR-ADA, ale punctului 20 al ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare reconvocata, este 
urmatorul: 
 

Data Interval orar 
Exercită votul secret, de alegere a membrilor Consiliului Director, 

membrii UCMR-ADA al căror nume de familie începe cu litera: 
Locație 

17.06.2021 
 

09:00 – 12:00 A, B, C, D, E, F, G, H 

București, 
Calea Victoriei nr. 

141, Sector 1 

12:00 - 14:00 I, Î J, K , L, M, N, O 

14:00 - 16:00 P, Q, R V, W, X, Y, Z 

Dupa ora 
16:00  

Numarare voturilor exprimate  

 

Documentele prevazute de art. 170 alineatul (7) din Legea nr. 8/1996 republicata pot fi consultate la sediul UCMR-

ADA in intervalul de 30 de zile anterior datei la care Adunarea Generala Ordinara este convocata.  


