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CONVOCATOR

ln conformitate cu dispozitiile legale si statutare, se convoaca Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA
pentru anul 2021 a membrilor asociatiei, pentru data de 28 aprilie 2022,ora 10:00 prima convocare, in Bucuresti,
Universitatea Nationala de Muzica, Sala George Enescu, str. Stirbei Voda, nr. 33, sector 1,
ln cazul in care, din lipsa de cvorum, Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA/2021 nu va putea adopta
hotarari in cadrulsedinteidin data de 28 aprilie 2022, Adunarea Generala Ordinara UCMR-ADA pentru anul 2021 a
membrilor UCMR-ADA, este reconvocata pentru data de 29 aprilie 2022,incepand cu ora 10:00, in aceeasi locatie,
in care se dezbat si se voteaza toate punctele inscrise pe ordinea de zi,

ORDINE DE ZI
1.

Stabilirea cvorumului si alegerea secretariatului sedintei;

2.

Aprobarea Raportului anual al Consiliului Director-Directorului General UCMR-ADA pentru anul
2021;

3.

Aprobarea Raportului anualal comisiei de cenzoria UCMR-ADA, pentru anul2021;

4.

Aprobarea bilan[ului contabil al UCMR-ADA, cu anexe, pentru exerci{iulfinanciar contabil alanului
2021 si inregistrare excedent anual la fond de rcze ta potrivit Statut

Aprobarea Raportului anuall2021 al Comisiei permanente speciale privind accesul membrilor
UCMR-ADA la informafii;

ui anualt2o2l

6.

Aprobarea Raportul

7.

Aprobarea Dirii de seamd anuale a UCMR-ADA pentru anul2021.

8.

Aprobarea Raportului anual al Managerului General al UCMR-ADA, pentru anul2021

9.

Aprobarea Bugetului de venituri gi cheltuieli al UCMR-ADA, pentru anul2022;

10.

al consiliului de supraveghere UCM R-ADA;

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 mai 2022 titularilor identificati,
aplicabil pe categorii de drepturi, 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.
b.
c.
d.

e.
b)

dreptului de radiodifuzate a operelor muzicale;
dreptului de retransmitere prin cablu a operelor muzicale;
dreptului de reproducere si distribuire a operelor muzicale;
dreptului de comunicare publica, inclusiv pe internet, a operelor muzicale,
inclusiv cele decurgand din punerea operelor 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 14%;

10% comision de gestiune aplicabil la reparti{ia individuala a sumelor brute repartizate
de UCMR-ADA, incasate cu titlul de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale

aferente:

dreptului de comunicare pubrica a opereror muzicare in concertele si
spectacolele, catre un public prezent la locul spectacolului sau concertului;
dreptul la remuneralie compensatorie pentru copia privata;

5% comision de gestiune, aplicabil la plata remuneraliilor individuale colectate prin
intermediul organismelor similare din striinitate, prelevat din suma bruti dati in platd;
d) 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;
e) 1% Fond SocialCultural prelevat la plata individuala a remuneratiilor drepturide autor
repartizate de UCMR-ADA din suma bruta minus comision de gestiune pentru membri
UCMR-ADA persoane fizice si pentru organismele de gestiune colectiva similare din
strainatate care au convenit contractual cu UCMR-ADA retinerea de Fond Social
c)

Cultural

11.

Aprobarea, pentru anul2023 din Fond SocialCultural:
- a bugetului pentru acordare ajutoare materiale membrilor UCMR-ADA - imprumuturi, ajutoare
de boala, ajutoare de deces, finantari proiecte culturale;
- a numarului maxim de beneficiari, cuantumul lunar al ajutorului/luna/beneficiar

-

data de 15. 11.2022ca data limita de depunere a cererilor si a dosarelor cuprinzand documentele

justificative pentru acordarea ajutoarelor materiale nerambursabile cu respectarea prevederilor
Regulamentului UCMR-ADA de acordare a ajutoarelor materiale din Fondul Social Cultural al
UCMR-ADA side sprijinire de proiecte culturale initiate de membri UCMR-ADA.

'12.

Diverse.

Nota:

lntr-un interval de 30 de zile inainte de Adunarea GeneralS Ordinara UCMR-ADA/2021, membri UCMR-ADA pot
consulta la sediul UCMR-ADA in regim de confidentialitate toate documentele prevazute de Legea 8/1996, art. 170
alin ( 7).

