
1 

 

      ARAIEX                              
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU ARTIŞTI  

       INTERPREŢI SAU EXECUTANŢI                                          Director General 
     
 

 

ACT DE ADEZIUNE 

 
 

Subsemnata/ul:Nume ___________________________, prenume______________________________ 

Nume de scenă/pseudonim______________________________________________________________ 

Cod numeric personal:              

Născut(ă) în_________________ la data de ________________                                            

Domiciliu: str                                                   nr.____bl.____ap___sc___localitate___________________ 

cod poştal ________judeţ/sector_______________________ 

Reşedinţă : str                                                  nr.____bl.____,ap. sc.___,localitate                     _____ 

cod poştal   judeţ/sector_________________ 

Adresă de corespondenţă : la domiciliu              la reşedinţă  

Telefon: acasă   servici   mobil    

Cetăţenie ______________________ 

În nume propriu ca artist interpret        

 

În numele și pentru fiul/fiica minor/a:          

Nume______________________________________, prenume_________________________________  

Nume de șcenă/pseudonim__________________________________________ al cărui/cărei tutore sunt, 

Cod numeric personal:            

Născut(ă) în                                 __ la data de ________________                                            

Domiciliu: str                                                   nr.____bl.____ap___sc___localitate___________________ 

cod poştal  judeţ/sector_______________________ 

Reşedinţă : str                                                  nr.____bl.____,ap. sc.___,localitate                     _____ 

cod poştal   judeţ/sector________________ 

 

Moștenitor al:           

Nume_________________________________________prenume_______________________________ 

Nume de scenă/pseudonim_____________________________________________ 

Certificat de succesiune autentificat sub nr. _____/______________ 
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Ansamblul, orchestra, teatrul, trupa de balet la care: 

- sunt angajat/ă _________________________________________________________________ 

- este angajat/ă minorul al cărui tutore sunt 

_________________________________________________________________________________ 

- a fost angajat/ă autorul dvs. _________________________________________________________ 

- liber profesionist(ă)       

- pensionar(ă)         

Genul interpretării: 

- vocal ________________________________ 

- instrument(e)_________________________  

- balet/dans ____________________________   

- actorie _______________________________   

- altele _______________________________________  

 

Prezentul act constituie declarația mea că ader la ARAIEX, organism de gestiune colectivă pe care îl 

mandatez cu gestionarea drepturilor mele patrimoniale conexe, integral, respectiv _________________/în 
parte respectiv_________________*, reglementate de dispoziţiile art. 98 din Legea nr. 8/1996, cu 

respectarea art. 6, art. 7 și art. 9 din statut, generate de utilizarea repertoriului meu, declarat pe proprie 

răspundere în  anexa la prezentul act, ce constituie mandatul de gestiune acordat ARAIEX, pe teritoriul 

României și/sau în străinătate. 
.  

      Declar pe proprie răspundere că:  

1. Am luat cunoştinţă de prevederile Statutului ARAIEX, pe care mi le însușesc și pe care îl voi 

respecta, în calitate de membrul ARAIEX; 

2. Sunt membru al altui organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe din România/străinătate, 

respectiv (nume)_______________________________ţara/ţările_____________ care îmi 

gestionează drepturile ____________________    DA/NU  

3. Nu sunt membru al unui alt organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe de pe teritoriul 

României care are acelaşi obiect de activitate ca şi ARAIEX.  DA/NU 

 

         Mă angajez să înformez ARAIEX:  

1. În termen de 15 zile despre orice modificare a datelor personale; 

2. Să actualizez permanent repertoriul, sub sancţiunea de a nu-mi fi repartizate drepturile conexe ce 

mi se cuvin;  

3. În termen de 10 zile încheierea oricărui contract de cesiune a drepturilor rezultate din prestaţiile 

artistice din domeniul audiovizual; 

4. Achit taxa de aderare în cuantum de 10 lei. 

 

 

 Data_________________                                                                      Semnătura__________________ 

 

 

* ddSe va/vor indica cifra/cifrele corespunzătoare drepturilor patrimoniale pentru care se acordă mandatul de 

gestiune, respectiv: 1-fixare; 2-reproducere; 3-distribuire; 4-închiriere; 5-împrumut; 6-import; 7-radiodifuzare; 8-

comunicare publică; 9- retransmitere prin cablu; 10-copie privată; 11-mandat special 


