Nr. ref……………Data………………

CREDIDAM
CENTRUL ROMÂN PENTRU ADMINISTRAREA
DREPTURILOR ARTIŞTILOR INTERPREŢI

Operator de date cu caracter personal nr.8338

Director Executiv……………...

ACT DE ADEZIUNE
(Artiști interpreți)
Subsemnatul/Subsemnata: Nume_________________________________________________
Prenume______________________________________________________________________
Nume artistic/Pseudonim/Nume de scenă____________________________________________
Cod numeric personal (CNP):
Născut(ă) în localitatea______________________________________la data_______________
Domiciliu: strada
nr.
bl.
ap.
sc.
localitate___________________________________________________cod postal___________
judeţ/sector_________________________________________________
Reședință: strada
nr.
bl.
ap.
sc.
localitate___________________________________________________cod postal___________
judeţ/sector_________________________________________________
Adresă e-mail______________________________________________
Telefon: Fix
Mobil
Fax
Adresă de corespondenţă : la domiciliu
la reşedinţă
e-mail
Cetăţenie
Profesie artistică
Precizaţi ansamblul, orchestra, teatrul, trupa de balet la care sunteţi angajat/angajată/liber
profesionist(ă)/pensionar(ă) _____________________________________________________
Instrument(e)
Prin prezentul act de adeziune, mandatez exclusiv CREDIDAM cu gestionarea drepturilor
mele patrimoniale conexe, generate de prestaţiile mele, menţionate în declaraţia de repertoriu,
dată pe proprie răspundere, anexată prezentului act de adeziune, după cum urmează:
1. Gestiune colectivă obligatorie:
Copie privată
Împrumut public*
Comunicare publică
Radiodifuzare radio
Radiodifuzare tv (fonograme)
Retransmitere prin cablu
Compensație echitabilă pentru operele orfane*
Remunerație suplimentară anuală datorată de producătorii de fonograme*

2. Gestiune colectivă facultativă (la cererea expresă a membrilor):
Reproducere
Împrumut
Radiodifuzarea prestațiilor artistice din domeniul audiovisual (Tv)
Remunerație echitabilă rezultată din cesiunea dreptului de închiriere**
Comunicarea publică cu privire la proiecția publică a operelor cinematografice (film și
publicitate)
3. Mandat special
Mandat special
Declar că:
1. Sunt membru al unei alte societăţi de gestiune a drepturilor conexe din țară sau din
străinătate, respectiv:
a) Nume:_______________________________ţara______________________drepturi
gestionate___________________________________________________________
b) Nume:_______________________________ţara______________________drepturi
gestionate___________________________________________________________
c) Nume:_______________________________ţara______________________drepturi
gestionate___________________________________________________________
2. Nu am acordat mandat altui organism de gestiune colectivă, pentru aceleași drepturi
asupra acelorași opere, interpretări și execuții artistice, de pe teritoriul României sau din
străinătate, pentru drepturile bifate în prezentul act de adeziune.
Mă angajez să:
1. Respect prevederile Statutului CREDIDAM la care înţeleg să ader fără rezerve şi pe care
îl voi respecta, sub sancțiunea excluderii din asociație, conform prevederilor art.8.3 alin.B
din Statut;
2. Informez în termen de 15 zile despre orice modificare a datelor din prezentul act de
adeziune, sub sancțiunea de a nu-mi fi repartizate drepturile conexe ce mi se cuvin;
3. Actualizez permanent repertoriul şi pun la dispoziția CREDIDAM orice alte informaţii
pertinente, utile și necesare pentru îndeplinirea în bune condiţii a mandatului de gestiune
acordat (contracte, dovezi de participare la fixarea prestațiilor etc.), sub sancţiunea de a
nu-mi fi repartizate drepturile conexe ce mi se cuvin;
4. Îmi asum răspunderea pentru nerepartizarea remunerațiilor cauzate de necomunicarea
sau comunicarea cu întârziere a schimbărilor intervenite, conform celor mai sus
precizate;
Data_________________
Semnătura__________________
CREDIDAM - Organism de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi
*dacă este cazul
**se va prezenta obligatoriu contractul de cesiune

