CREDIDAM
CENTRUL ROMÂN PENTRU ADMINISTRAREA
DREPTURILOR ARTIŞTILOR INTERPREŢI
HJ.207/19.09.96, CF RO 9089320
Str. C.A.Rosetti, Nr.34, Sector 2, Cod postal 020015,
Bucureşti, ROMANIA,
Tel +40213079200; Fax +40213185813

Nr. reg. intrare ……………….. data …………………...
Operator de date cu caracter personal nr.8338
Rezoluţie Director Executiv ......................................
Acceptat pentru perioada:………………………...................

CERERE DE ÎNCASARE A REMUNERAŢIEI DATORATĂ
ARTISTULUI INTERPRET SAU EXECUTANT, PRIN MOȘTENITOR
Date privind artistul interpret decedat:
Nume …………………………………...……………………………… Prenume …………………………………………………………………



Cod numeric personal (dacă există) :
Profesia artistică ............................................................................................................................................................
Ansamblul, orchestra, teatrul, trupa de balet la care a activat / colaborator / liber profesionist
.......................................................................................................................................................................................................
Ultimul domiciliu ...........................................................................................................................................................................
Număr CREDIDAM (dacă există)



Date privind moştenitorul:
Nume …………………………………...……………………………………………. Prenume ……………………………………………………..
Cod numeric personal :



Născut(ă) în ………………………………………………………………………………………………………………….. la data ……………………………….............
Domiciliu : Strada ……………………………………………………………………………………………………………….nr. …………, bl. ………….., ap. ……....
Localitate …………………………………….. …………………………………………judeţ / ţara ……………………………….. Cod poştal …………………....
Rezidenţă fiscală…………. ...............................................................................................................................................................
Adresă email:………………………………………………………………………………Telefon:……………………………………………….Fax:………………………
Reşedinţă : Strada ………………………………………………………………………………………………………………, nr. …………., bl. ………….., ap. …….
Localitate …………………………………….. judeţ / ţara ……………………………… cod poştal …………...
Adresă de corespondenţă : la domiciliu
la reşedinţă
e-mail
Cetăţenie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Anexez prezentei cereri copie a certificatului de deces al artistului interpret și copie a certificatului de moștenitor în care sunt
menționate drepturile de proprietate intelectuală precum și cota deținută.
Vă rog să-mi repartizaţi remuneraţia colectată de CREDIDAM, cuvenită artistului interpret al cărui moştenitor sunt. În vederea
determinării acestor drepturi anexez prezentei cereri toate datele justificative necesare din care să reiasă activitatea artistică
înregistrată a artistului interpret (declarația de repertoriu însoțită de contracte care atestă participarea la fixare pentru fiecare prestație
artistică declarată, CD/DVD/Link care conține prestațiile artistice declarate, etc, în vederea verificării încadrării prestației în obiectul de
activitate al CREDIDAM).
Vă declar pe proprie răspundere că artistul interpret nu este înregistrat în cadrul altei societăți de gestiune colectivă a drepturilor
artiștilor interpreți români sau străini.
Vă declar pe proprie răspundere că că artistul interpret este înregistrat în cadrul altei 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___________________________________________________________

Vă declar pe proprie răspundere că am luat cunoștință de faptul că voi încasa remunerații în calitate de moștenitor doar din sursele
de gestiune colectivă obligatorie respectiv din sursele radio, tv (fonograme), cablu, comunicare publică și internet.
Doresc să se vireze remunerația în contul nr:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
deschis la banca………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Plata remunerației doresc să se facă în numerar la sediul CREDIDAM din Str.C.A Rosetti nr.34, Sector 2, București

Data ……………………………

Semnătura moştenitorului
......………………………...

CREDIDAM - Organism de gestiune colectivă a drepturilor artiștilor interpreți sau executanți

