Director General
___________________

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU ARTIŞTI INTERPREŢI SAU EXECUTANŢI

ACT DE ADEZIUNE
Nr. ________ / ______________

Subsemnatul/Subsemnata: Nume ______________________________ Prenume __________________
_________________________ Nume artistic / pseudonim _____________________________________
CNP: _________________________________
Locul nașterii: ___________________________________ Data nașterii: _______________________
Cetăţenie: ____________________________
Domiciliu: strada ____________________________________ nr. _____ bl._____ sc. _____ ap. ______
localitate ___________________ cod poştal ___________ judeţ _____________ ţara ________________
Reşedinţă: strada ____________________________________ nr. _____ bl._____sc. ______ ap.______
localitate ___________________ cod poştal ___________ judeţ _____________ ţara ________________
Adresă de corespondenţă: la domiciliu
la reședință
alta _________________________________________________________________________________
Email: ________________________________________________________________
Telefon: fix _______________________________ mobil _______________________
Profesie: __________________________
Membru al ansamblului, orchestrei, teatrului, trupei de balet, angajat(ă) / liber profesionist(ă) /
pensionar(ă) _________________________________________________________________________
instrument(e) ____________________________________________________
vocal __________________________________________________________
balet/dans ______________________________________________________
teatru __________________________________________________________
altele __________________________________________________________
Prezentul constituie actul meu de adeziune la ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU ARTIŞTI
INTERPREŢI SAU EXECUTANŢI, denumită ARAIEX, act prin care mandatez exclusiv ARAIEX
pentru gestionarea drepturilor mele patrimoniale conexe, reglementate de dispoziţiile art. 98 din Legea nr.
8/1996, cu respectarea art. 6 din statut, generate de prestaţiile mele, menţionate în declaraţia de repertoriu,
dată pe propria răspundere, anexată prezentului act de adeziune.
Declar pe proprie răspundere că:
- am luat cunoştinţă de prevederile Statutului ARAIEX la care înţeleg să ader fără rezerve şi pe
care îl voi respecta;
- nu sunt / sunt membru al unei alte societăţi de gestiune a drepturilor conexe, respectiv
(nume)_________________________________ ţara/ţările _____________________________________
drepturi gestionate _____________________________________________________________________
Mă angajez să informez ARAIEX:
- despre orice modificare a datelor mele personale, în termen de 15 zile de la data la care s-a produs
aceasta;
- despre actualizarea repertoriului meu, în termen de 15 zile de la data la care s-a produs aceasta, sub
sancţiunea de a nu-mi fi repartizate drepturile conexe ce mi se cuvin pentru partea din repertoriu
neactualizată la ARAIEX;
- despre încheierea de contracte de cesiune a drepturilor rezultate din prestaţiile artistice din domeniul
audiovizual, aferente repertoriului declarat, în termen de 15 zile de la data la care au fost încheiate
respectivele contracte.
Data ____________________

Semnătura __________________

