UCMR-ADA, Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor
Bucuregti, Str.Ostasilor, Nr.12, Sect.1

tel. (021)3167976 - fax 3165880
e-mail: ada@ucmr-ada.ro

PROIECT

REGUTAMENT
DE ACORDARE A AJUTOARELOR MATERIALE DIN FONDUL SOCIAL CULTURAL AL UCMR-ADA

SI DE SPRIJINIRE DE PROIECTE CULTURALE INITIATE DE MEMBRI UCMR-ADA

l.

Dispoziliigenerale

Art.1(1)in conformitate

cu prevederile art.6.6lit.b), d) Sie) din Statutulsiu, UCMR-

sii autori urmatoarele categorii de ajutoare

materiale si finantari
pentru proiecte culturale, in conditiile si cazurile prevazute de prezentul regulament:
a) ajutoare materiale nerambursabile constand in:
i) ajutor de inmormantare;
ii) ajutor de boala;
iii) ajutor material social
b) imprumuturi rambursabile in termen de cel mult un an;

ADA acorda membrilor

c) sprijin material pentru

organizarea unor manifestari culturale (concerte,
spectacole, productie discografica, de partituri), de interes national sau
international, pentru promovarea muzicii romanesti.

(2) Cererile membrilor, fomulate potrivit prezentului regulament, insotite de documente, se

depun la UCMR-ADA, la Registratura lntrari.

I

I.AJ

UTOR DE iNMORMATTRNE

Art. 2 (1) Valoarea ajutorului de inmormantare este de 2.500 lei si se acorda in cazul
decesului unui membru autor al UCMR-ADA.
(2)Ajutorulde inmormantare se plateste sotului, copiilor sau altei rude, afin sau altei
persoane care se ingrijeste de inmormantarea membrului UCMR-ADA decedat.

(3) ln cazul in care mai multe

persoane solicita acordarea ajutorului de
inmormantare pentru membrul decedat, se acorda un singur ajutor de inmormantare catre
persoana a carei cerere este aprobata de catre Consiliul Director al UCMR-ADA.
(4)Cererea de acordare a ajutoruluide inmormantare trebuie sa fie insotita de:
a) copia certificatului de deces al membrului UCMR-ADA;

b) copii ale documentelor care dovedesc calitatea de sot, copil sau ruda ori

de

persoana care se ingrijeste de inmormantarea membrului UCMR-ADA decedat;
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(5) Ajutoarele de inmorm6ntare se acordd numai pentru cereri depuse la UCMR-ADA in
termen de cel mult 3 (trei) luni de la data decesului membrului UCMR-ADA.
Art. 3 (1) Consiliul Director al UCMR-ADA decide aprobarea, respingerea sau
amanarea solutionarii cererii de acordare a ajutorului de inmormantare.
(2) Comisia Social Culturala din cadrul UCMR-ADA emite aviz, cu rol consultativ, cu
privire la cererea de acordare a ajutorului de inmormantare.

III.

AJUTOR DE BOAG

Art. 4 (1) Ajutorul de boalS nerambursabil este in suma de 3.000 lei si se poate
acorda membrului autor al UCMR-ADA cu afectiuni de sdnitate severe.
(2) Un membru poate beneficia de un singur ajutor de boala/an, cu exceptia cazului
in care Consiliul Director al UCMR-ADA decide altfel, in cazul unor boli incurabile.
(3) Ajutorul material de boala nu se acorda membrului UCMR-ADA pe perioada in
care acesta beneficiaza de un ajutor material social nerambursabil.
Art.5 (L) Cererea de acordare a ajutorului de boalS trebuie si fie insotita de copii

ale documentelor medicale, nu mai vechi de 6luni, certificate de cdtre solicitant pentru
conformitate cu originalul, din care si rezulte afecliunile medicale severe de care suferS.
Art. 6 (1) Consiliul Director al UCMR-ADA decide aprobarea, respingerea sau
amanarea solutionarii cererii de acordare a ajutorului de boala.
(2) Comisia Social Culturala din cadrul UCMR-ADA emite aviz, cu rol consultativ, cu
privire la cererea de acordare a ajutorului material de boala.
IV. AJUTOR MATERIAL SOCIAL NERAMBURSABIL

Art. 7 (1) UCMR-ADA poate sd acorde membrilor sdi autori ajutoare materiale sociale
nerambursabile, cu durata de un an calendaristic, platibile lunar in limita bugetului anual
aprobat.
(2) Adunarea Generala a membrilor UCMR-ADA aproba anual:
a) bugetul alocat acordarii de ajutoare materiale sociale nerambursabile;
b) cuantumul lunar/beneficiar al ajutorului material social nerambursabil;

c)

numarul maxim de autori care

pot beneficia de ajutor material social

nerambursabil;

d) data pana la care pot fi depuse cererile de acordare a ajutorului material social
nerambrusabil.

Art. 8 (1) Ajutorul material social nerambursabil poate fi acordat numai membrului
autor care indeplineste in mod cumulativ urmStoarele conditii:
a) a implinit v6rsta de gaizeci (60) de ani pdnd la data de 01 ianuarie a anului in care se
acordl ajutorul material social nerambursabil;
b) este cetitean romSn cu domiciliul stabilin Rom6nia;
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c) la data depunerii cererii este membru

al UCMR-ADA, cu o vechime neintrerupti de
(L5)
putin
cel
cincisprezece
ani;
d) a creat cel pulin treizeci (30) de opere muzicale pentru care a incredintat cStre
UCMR-ADA gestiunea colectiva a drepturilor patrimoniale de autor;
e) a avut venituri mai mici de 2.000 lei/luna, ca medie a veniturilor cumulate din pensie
si alte activitati independente, care rezulta din adeverinta de venit eliberat de
autoritatea fiscala de domiciliu, pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie a anului in care
a depus cererea de acordare a ajutorului material social nerambursabil si din ultimul
talon de pensie (daca este cazul);
f) a depus la UCMR-ADA un dosar complet cuprinzind: o cerere de acordare a
ajutorului material nerambursabil, adeverinta eliberata de autoritatea fiscalS de
domiciliu privind veniturile realizate, ultimultalon de pensie (dacd este cazul);
Art. 9 (1) Comisia social culturalS a UCMR-ADA analizeazi cererile de ajutoare
primite 5i intocme5te situalii centralizate cu acestea, pe care le inainteazi Consiliului
Director p6ni la data de l-5 decembrie a anului in care au fost depuse cererile, insotite de
avizul consultativ de aprobare sau respingere, dupS caz a Comisiei Social Culturale UCMRADA.

(2) Consiliul Director al UCMR-ADA aproba, respinge sau amana cererile de acordare

de ajutoare materiale sociale nerambursabile, in limita bugetului anual aprobat in acest
scop de catre Adunarea Generala;
(3) in cazul in care, numirul solicitirilor de acordare a ajutorului material social
nerambursabil, depuse de autorii care intrunesc condiliile de aprobare stabilite de prezentul
regulament, este mai mare decat numdrul ajutoarelor materiale sociale nerambursabile
stabilit de Adunarea GeneralS, beneficiarii ajutoarelor materiale sociale nerambursabile se
determini in ordinea crescitoare a veniturilor medii lunare realizate de solicitanti in anul
precedent, p6ni la concurenta cu numirul limita stabilit de Adunarea GeneralS.
Art. 10 (1) Plata ajutoarelor materiale sociale nerambursabile aprobate se efectueaz5
lunar, p6nd la sfarsitul lunii,
(2) Acordarea pe parcursul unui an a unui ajutor material social nerambursabil nu
inlaturi dreptul membrului de a solicita ajutor material social nerambursabilin anii urmatori
dar nu confera si nu poate fi invocatd drept temei pentru ca ajutorul material social
nerambursabil sa iifie acordat gi in anul urmator.
Art. 11 (1) Acordarea unui ajutor material social nerambursabil inceteazd in oricare
dintre urmatoarele situatii :
a) la implinirea termenului de un an pentru care a fost aprobat;
b) in cazul decesul membrului;
c) la data pierderii calit5tii de membru al UCMR-ADA;
d) la data aplicarii unor sanctiuni disciplinare statutare;
e) prin renunlare formulata de membrul beneficiar;
f) la data epuizarii bugetului alocat de cStre Adunarea GeneralS;
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v.

ivpnuuuruRr

Art. 1-2 (1) UCMR-ADA poate acorda membrilorsai autoriimprumuturifdrd dob6nd5, din
Fondul social cultural al UCMR-ADA, cu o valoare de pana la 5.000 lei/autor, restituibile in
termen de un an.
(2) in cursul unui exerciliu-financiar, un membru poate beneficia de cel mult doud
imprumuturl.
(3) Acordarea celui de al doilea imprumutin cadrul unui exercitiu - financiar poate fi
conditronata de restrtuirea integrala a primului imprumut, inainte de acordarea celui de al
doilea imprumut.
(4) Cuantumul imprumutului poate fi corelat cu nivelul remuneratiilor care au fost

repartizate solicitantului, de catre UCMR-ADA, in anul anterior sau in anul in care este
acordat imprumutul.
(5) Cererea de acordare a imprumutului formulat de membrul autor trebuie sa
indice cuantumul imprumutului solicitat.

Art. 13 (1) Dupa acordarea imprumutului, UCMR-ADA este indreptatita sa retina
membrului sau, pentru stingerea acestuia, in orice moment, orice remuneratii nete pe care i
le repartizeaza, pana la concurenta sumei acordate cu titlu de imprumut.
Art. 14 (1) Consiliul Director al UCMR-ADA decide aprobarea, respingerea sau
amanarea solutionarii cererii de acordare a imprumutului si cuantumul acestuia,
(2) Comisia Social Culturala din cadrul UCMR-ADA emite aviz, cu rol consultativ, cu
privire la cererea de acordare a imprumutului.
(3) in cazuri urgente, inainte de sedinla Consiliului Director, Directorul General
UCMR-ADA poate aproba acordarea de imprumuturi, care ulterior se vor supune spre
va lida re votu lu i Consi li ul Di rector UCM R-ADA.
VI. FINANTARI PENTRU PROMOVAREA MUZICII ROMANESTI
rnt:rnL;rr stLi uulotr, finantari pentru organizarea de manifestdri culturale sau de productii
discografice/ partituri, de interes national 5i/sau international privind promovarea muzicii
romdnegti si.r [] S.r irr.or.cle un pr,-rrniu penlru r:.rcatit'r, in bani, cu indeplinirea cumulativa a

urmStoarelor condilii
a) manifestarea culturala/productia sa promoveze muzica romaneasca,
b) manifestarea culturala/productia sa fie de interes national si/sau international,
c) manifestarea culturala/productia sa promoveze si imaginea UCMR-ADA,
d) a depus la UCMR-ADA o cerere privind acordarea finantarii, care sa cuprinda o
descriere amanuntita a manifestarii culturale/ productiei, a participantilor, a
repertoriului de opere muzicale utilizat, un buget de cheltuieli si alte documente
justificative privi nd organiza rea ma nifesta ril cultu ra le/rea liza rea prod uctiei.
:
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e)

f)

manifestarea sa se desfasoare sub egida unei entitati juridice cu activitate
specifica domeniului de organizare a spectacolui de muzica;
sa existe o contributie financiara a organizatorului sau altei entitati de cel putin
25% din bugetul manifestarii artistice;

Art. 16 (1) Cererile privlnd acorclarea finarrtarir se clepun la Registratura LICMR-ADA saLr se
transmit pe email. Cererile printite la UCMR-ADA se inainteaza Comisiei Social Culturale din
cadrul UCMR-ADA pentru analizl 5i aviz.
(2) Avizul Comisiei social culturale din cadrul UCMR-ADA are rol consultativ pentru
Consiliul Director al UCMR-ADA, care are rol decizional.
Art.17 (1) DupI acordarea unui aviz pozitiv sau negativ al Comisiei Social Culturale a UCMRADA cererile de acordare a finantarii, impreund cu avizul Comisiei Social Culturale, se
prezintd 5i se supun votului Consiliului Director al UCMR-ADA.
(2) Consiliul Director UCMR-ADA are competenta deplini de a admite sau de a
respinge cererea de acordare a finantarii precum 5ide a stabili cuntumulfinantarii,
(3) Plata finantarii se face de_p_g!:s_lsMSADA_spltr_-m"al dnils__qlgg-ngplglJ
manifestarii culturale, numai dup5 aprobarea prealabil;i a acesteia de cdtre Consiliul
Direcl"or al LICMR-ADA, dupa incheierea unui protocol intre UCMR-ADA si organizator, care
se obliga sa prezinle IJCMR-AllA un deconl cu copii ale documentelor justificalive de
c.heltuire a sumei acordate.
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