
 

__________________ 

* Se va bifa cu X categoria pentru care se depune candidatura. 
**  Art. 4.2.3 Incompatibilități privind calitatea de membru al Consiliului Director al UCMR-ADA sau al comisiilor statutare. 
(1) Calitatea de membru al Consiliului Director al UCMR-ADA sau al comisiilor statutare este incompatibilă cu: 

a) orice funcție remunerată sau neremunerată în cadrul unei entități de gestiune independentă; 

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

(2) În stare de incompatibilitate se află și membrii UCMR-ADA care au fost sancționați disciplinar potrivit prevederilor prezentului Statut. 
 

 

 
FORMULAR DE CERERE CANDIDATURĂ 

PENTRU ALEGEREA IN FUNCTIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DIRECTOR AL UCMR-ADA 
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 15/17.06.2021 

 
Subsemnatul/a:   

 (Nume) (Prenume) 

Domiciliat(ă) în:   

 (Oraş)                 (Judeţ/Sector)                      

  

 (Strada, Nr., Bloc, Et., Apartament) 

Contact:   

 (telefon) (e-mail) 

BI/CI    

                                                                  (Serie)                                       (Nr.)                                                                   (Data eliberarii) 

   CNP:              

 
doresc să îmi depun candidatura pentru alegerea ca membru al Consiliului Director al UCMR-ADA ce urmeaza 
a fi ales de catre Adunarea Generala Ordinara a membrilor UCMR-ADA din data de 15/17.06.2021, pentru 
categoria mentionata mai jos: 

Categoria statutara pentru care imi depun candidatura pentru alegererile desfaurate in cadrul Adunarii 
Generale Ordinare din 15/17 iunie 2021, dintre cele trei prevazute de art. 7.2.5 din Statutul UCMR-ADA, 
potrivit acestuia, este cea prevazuta de: 

art. 7.2.5 lit. a), respectiv muzica: rock, pop, jazz, etno, populara, editori si alte asemenea   

 

* 

art. 7.2.5 lit. b), respectiv muzica: simfonică, camerală, opera şi alte asemenea, cu atestat 
din partea uniunii profesionala in domeniu (creatiei muzicale) 

 

 

* 

art. 7.2.5 lit. c), respectiv muzica: corala, fanfara si alte asemenea  
 

* 

 

Declar ca am o vechime de peste 5 ani in calitate de membru al UCMR-ADA.  * 

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de lege, că nu mă aflu în vreunul dintre 
cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 4.2.3** din Statutul UCMR-ADA. 

 

Anexez prezentei: 

a)  CV; 

b) copie CI; 

c) prezentarea obiectivelor pe care le voi urmări în cazul alegerii mele ca membru al Consiliului 

Director al UCMR-ADA; 

d) dovada atestarii de catre uniunea profesionala, pentru categoriile prevazute la art. 7.2.5 alin (1) 

lit.b) si c) din Statutul UCMR-ADA. 

 Sunt de acord ca CV-ul şi obiectivele candidaturii mele să fie făcute publice pe website-ul UCMR-ADA. 
 Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal potrivit prevederilor GDRP. 
  
                Data                          Numele si prenumele în clar şi semnătura 


