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 artei interpretative muzicale, precum şi a intereselor membrilor săi.
Art. 1 - Conform Statutului pot deveni membri ai UCIMR:
a)
b)
c)
d)

membrii orchestrelor;
coriştii din instituţii publice sau private;
soliştii lirici şi concertiştii;
cadrele didactice din învăţământul artistic cu activitate artistică şi scenică
dovedită;
e) balerini, dansatori;
f) dirijori;
g) alţi creatori din domeniul muzicii şi artelor coregrafice care pot dovedi o
activitate scenică susţinută.
Art. 2 – Pot deveni membri ai UCIMR solicitanții care au desfăşurat o activitate artistică
interpretativă muzicală scenică pe parcursul a minimum 10 ani.
Art. 3 - Pot deveni membri ai UCIMR cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
a) Au desfășurat o activitate artistică interpretativă individuală;
b) Au activat în învățământul artistic liceal sau universitar minimum 10 ani;
c) Au activat în instituții profesioniste de cultură de recunoaștere națională.
Art. 4 - Nu pot deveni membri ai UCIMR următoarele categorii de persoane:
a) persoanele care au activitat sporadic în cadrul grupurilor de amatori (cor,
fanfară etc.).
b) regizorii, coregrafii, instructorii;

Art. 5 – Artiștii amatori pot dobândi calitatea de membru al UCIMR doar, dacă sunt
personalități de excepție ale artei interpretative muzicale românești și dovedesc aceasta
prin documente oficiale.
Art. 6 - 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.
Art. 7 - Dosarul personal trebuie să conţină documente doveditoare ale activităţii
solicitantului astfel:
A.

ARTIȘTII PROFESIONIȘTI
1. Acte de studii în specialităţi muzicale sau conexe acestora ( balet/dans, etc),
cum ar fi: Diplomă de Academie de Muzică, Conservator, Liceu de muzică,
Liceu de coregrafie, Diplomă Şcoală Populară de Artă etc.;
2. Copie după Carnetul de muncă (Livret militar) în care să apară profesia
artistică sau copii ale Contractului/Contractelor de muncă;
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 pentru studierea dosarului (secretariat)1;
10. Cerere eliberare Adeverinţă CNPAS;

B.

ARTIȘTII LIBER-PROFESIONIȘTI
11. Acte de studii în specialităţi muzicale sau conexe acestora ( balet/dans, etc),
cum ar fi: Diplomă de Academie de Muzică, Conservator, Liceu de muzică,
Liceu de coregrafie, Diplomă Şcoală Populară de Artă etc.;
1. Copie după Atestatul de Liber-profesionist care să acopere o perioadă de
minimum 10 ani:
2. Copii ale Contractelor de muncă/colaborare/drepturi de autor;
3. Adeverință în original emisă de instituția/instituțiile la care artistul a
cântat/colaborat, care să ateste perioada continuă de actitivitate (minimum 10
ani) și funcția artistică. Se exclud activitățile artistice sporadice (de ex.
participare la corurile bisericești duminicale, corurile școlare prevăzute în
programa de învîțământ etc.).

4. 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.);
5. 2 fotografii ¾ cm;
6. Cerere de aderare la UCIMR;
7. Talonul de pensie şi Decizia de pensionare (unde este cazul);
8. C.V. al activităţii artistice sau autobiografia artistică;
9. Copie după CI, BI sau paşaport;
10. Taxa pentru studierea dosarului (secretariat)1;
11. Cerere eliberare Adeverinţă CNPAS (unde este cazul);
C.

ARTIȘTII AMATORI
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. Adeverință în original emisă de instituția/instituțiile la care artistul a
cântat/colaborat, care să ateste perioada de activitate și funcția 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. Dovezi ale înregistrărilor radio realizate SRR și păstrate în arhiva instituției;
5. 2 fotografii de tip Buletin de Identitate;
6. Cerere de aderare la UCIMR;
7. Talonul de pensie şi Decizia de pensionare (unde este cazul);
8. C.V. al activităţii artistice sau autobiografia artistică;
9. Copie după CI, BI sau paşaport;
10. Taxa pentru studierea dosarului (secretariat)1;
11. Cerere eliberare Adeverinţă CNPAS;

Art. 8 - Toate documentele menționate la art. 7 sunt obligatorii și cumulative.

1

Dat fiind:
 resursele financiare limitate ale UCIMR;
 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 pentru studierea dosarului”. Cuantumul acesteia se stabilește de către
Consiliul Director.

Art. 10 - Nu sunt acceptate următoarele tipuri de documente:
a. Declaraţii notariale sau pe propria răspundere, ale titularului sau ale unor terți,
în favoarea solicitantului, privind activitatea desfăşurată de către solicitant;
b. Diplome de Şcoală Populară de Artă, absolvită cu mai puţin de 10 ani înainte
de încheierea activităţii profesionale;
c. Atestate de Liber-profesionist, obținute cu mai puţin de 10 ani înainte de
încheierea activităţii profesionale;
d. Adeverinţe care nu precizează în baza căror documente au fost eliberate;
e. Adeverinţe neînsoţite de alte dovezi care să confirme cele menţionate în
adeverinţă;
f. Diplome primite de alte persoane decât solicitantul (ex. Diplomele elevilor,
diplomele ansamblului, corului etc.);
g. Acte care nu au legătură strictă cu activitatea artistică a solicitantului;
h. Fotografii.
Art. 11.1 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 iar solicitantul este înștiințat în scris că trebuie să facă o nouă cerere de
aderare.
11.2. Soluţiile pe care le pot primi dosarele solicitanţilor sunt următoarele:
a) Dosarul este complet şi solicitantul va fi admis ca membru al UCIMR;
b) Dosarul este incomplet şi sunt solicitate documente pentru completare;
c) Dosarul nu îndeplineşte condiţiile pentru ca persoana solicitantă să fie
admisă ca membru al UCIMR și se respinge solicitarea.
Art. 12 – Împotriva soluției primite, solicitantul poate face contestație în termen de 10 zile
calendaristice de la data comunicării. Contestația va trebui susținută cu documente.
Art. 13 – Solicitanții ale căror Cereri de aderare au fost respinse de două ori, nu mai pot
depune o nouă Cerere de aderare.
Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 01.12.2012.

