
 

 

 

REGULAMENT DE ADERARE LA UCIMR 

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) este o 

asociaţie nonguvernamentală, nonprofit cu statut de utilitate publică, care are drept scop 

promovarea artelor interpretative muzicale, precum şi a intereselor membrilor săi. 

Conform Statutului pot deveni membri ai UCIMR: 

 membrii orchestrelor; 

 coriştii din instituţii publice sau private; 

 soliştii lirici şi concertiştii; 

 cadrele didactice din învăţământul artistic cu activitate artistică şi scenică 

dovedită; 

 balerini, dansatori; 

 dirijori; 

 alţi creatori din domeniul muzicii şi artelor coregrafice care pot dovedi o 

activitate scenică susţinută.  

 Pentru a fi admis ca membru UCIMR solicitantul trebuie să fi desfăşurat pe 

parcursul a minimum 10 ani o activitate artistică interpretativă muzicală sau conexă 

acesteia, ca profesionist, liber profesionist, sau amator, aceştia din urmă cu o activitate 

recunoscută la nivel naţional şi dovedită cu documente care să ateste calitatea invocată.  

Sunt exceptaţi de la condiţia vechimii artiştii profesionişti aflaţi în activitate. 

Nu pot deveni membri ai UCIMR cadrele didactice care au desfăşurat activităţi 

artistice ce se subscriu activităţilor didactice şcolare sau extraşcolare sau persoane care au 

activat în cadrul grupurilor de amatori (cor, fanfară, etc.).  

Pentru a putea deveni membru al UCIMR, orice solicitant trebuie să depună un 

dosar personal în care să fie prezentată activitatea artistică desfăşurată, însoţită de 

documente justificative. 

Dosarul personal trebuie să conţină documente doveditoare ale activităţii 

solicitantului astfel: 



1. Acte de studii în specialităţi muzicale sau conexe acestora ( balet/dans, etc), 

cum ar fi: Diplomă de liceu de muzică, Diplomă Liceu de coregrafie, 

Conservator, Diplomă Şcoală Populară de Artă, etc.; 

2. Atestat de Liber-profesionist şi Adeverinţă în original de la instituţia culturală 
frecventată de artist, cu specificarea perioadei lucrate, antet, numărul şi data 
înregistrării, ştampila şi semnătura conducătorului unităţii, sau copie după 
Carnetul de muncă în care să apară profesia artistică; 

3. Anexe doveditoare ale activităţii declarate (fotografii, afişe, programe de sală, 

cronici, diplome nominale sau ale grupului artistic din care solicitantul a făcut 

parte, coperte CD/DVD, etc.); 

4. 2 fotografii de tip Buletin de Identitate; 

5. Cerere de aderare la UCIMR; 

6. Talonul de pensie şi Decizia de pensionare (unde este cazul); 

7. C.V. al activităţii artistice sau autobiografia artistică; 

8. Copie după CI, BI sau paşaport; 

9. Taxa de aderare (secretariat)*; 

10. Cerere Adeverinţă CNPAS; 

* - Din cauză că resursele financiare ale UCIMR sunt limitate, şi analiza dosarelor, 

corespondenţa, telefoane, etc. necesită sume importante de bani, care nu pot fi acoperite 

din sursele provenite din cotizaţiile membrilor, pentru acoperirea cheltuielilor mai sus 

menţionate se va încasa de la solicitanţi o taxă numită taxă de aderare, stabilită anual de 

către Consiliul Director. 

Nu sunt acceptate următoarele tipuri de documente: 

 Declaraţii notariale sau pe propria răspundere privind activitatea desfăşurată 

de către solicitant; 

 Diplome de Şcoală Populară de Artă absolvită cu mai puţin de 5 ani înainte 

de încheierea activităţii profesionale; 

 Adeverinţe care nu precizează în baza căror documente au fost eliberate; 

 Adeverinţe neînsoţite de alte dovezi care să confirme cele menţionate în 

adeverinţă; 

 Diplome primite de alte persoane decât solicitantul (ex. Diplomele elevilor.); 

 Acte care nu au legătură strictă cu activitatea artistică a solicitantului. 

În urma analizei dosarului se pot solicita documente de completare a dosarului. În 

cazul în care dosarul nu este completat în termen de 6 luni de la data înregistrării, dosarul 

se clasează, solicitantul trebuind să facă o nouă cerere pentru a fi admis ca membru. 

Soluţiile pe care le pot primi dosarele solicitanţilor sunt următoarele: 



 Dosarul este complet şi solicitantul va fi admis ca membru al UCIMR; 

 Dosarul este incomplet şi sunt solicitate documente pentru completare; 

 Dosarul nu îndeplineşte condiţiile pentru ca persoana solicitantă să fie 

admisă ca membru al UCIMR. 

Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 01.05.2012.  


