
Hotărârea Consiliului AsDAC din 31 martie 2009 
Extras din procesul verbal nr.l511, §3 şi §4 

Preşedinte al AsDAC Anatot Chiriac 

§3 Cu privire la modificarea hotărârii AsDAC 
din 02.04.2004 "Cu privire la tarifele minime ale remuneraţ ei de autor" 

§4. "Cu privire la tarifele minime ale remuneraţiei 
pentru interpreţi şi producători de fonograme" 

În temeiul Legii nr. 293-XIII din 23.11.94 "Privind dreptul de autor şi drepturile conexe" şi pct. 2.9 
!it. (g) al Statutului AsDAC înregistrat la Ministerul Justiţiei la 16 martie 2000, 

Consiliul AsDAC hotărăşte: 
Se aprobă următoarele tarife minime ale remuneraţiei pentru autori, interpreţi şi producători de 

fonograme cu aplicare din 01 04 09 precum urmează· , , 
TARIFE LUNARE MINIME 

ALE REMUNERA JIEI DE AUTOR ŞI ALE REMUNERA TIEI 
PENTRU INTERPRETI ŞI PRODUCĂTORI DE FONOGRAME; ÎN LEI 

1. Localuri fără plată de intrare sau pentru utilizarea creaţiilor 
Plătitorii (intreprinderi, Chişinău Cahul, Călăraşi, Comrat, 
institutii, organizatii, Bălţi Edineţ, Orhei, Floresti, Alte localităţi 
persoane fizice etc.) Tiraspol Drochia, Căuseni, Soroca, 
! din localităţile --> Tighina . Ungheni 

1 2 3 4 

1. Chioşcurile, t t . i pt interpreţi/ pt autori 
! pt interpreţi/ pt autori ! pt interpreţi/ 

p auon 1 1 ! prod.fonogr. gheretele până la 16 1 prod.fonogr. i prod.fonogr. 
m2 (remuneraţie/lună) 90 1 27 72 i 22 54 1 16 1 

2. Barurile, cafenelele, ospătăriile, magazinele, clinicile, inclusiv veterinare, frizeriile, 
farmaciile şi alte stabilimente similare cu suprafaţa comercială de (remuneraţie/lună), care 
nu fac parte din cele indicate în pct. 6: 

i pâna la 20 m" 120 i 90 1 72 1 

dela21la25 m" 125 1 95 74 ! 
de la26la 30 m" 130 1 99 77 ! 
dela31la35 m" 135 1 36 104 27 80 i 22 
de la 36 la 40 m" 140 1 108 82 1 

de la 41 la 45 m" · 145 1 112 i 85 i 
de la 46 la 50 m" 149 i 116 88 i 
de la 51la 60 m" 150 1 120 90 1 

dela61la 70m' 157 124 1 92 l 
de la 71 la 80 m' 162 

45 
128 35 94 ! 27 

dela81la90m' 170 134 96 ! 
de la 91la 100 m' 179 138 98 ! 
de la 101la 125 m' 180 140 100 i 

de la 126la 150 m' 188 145 107 
de la 151la 175 m' 197 1 150 115 
de la 176la200 m' 205 

54 
155 

42 
125 

30 
de la 201la 225 m' 215 160 ' 135 
de la 226 la 250 m' 225 167 ! 140 
de la 251la 275 m" 232 175 i 145 
de la 275 la 300 m" 238 178 1 148 

de peste 300 m2 
Pt autori: Tariful din rubrica r r~~~~~_ţ!\_p}us câte 5/311 lei pen~ __ ţi~c:_~~--?J. m~ suplimentari 
Pt interpr./ i 72 t ! 54 t 

1 
45 prod.fonogr i 



(intreprinderi, 
institutii, organizatii, 
persoane fizice etc.) 

Chişinău 

Bălţi 

Tiraspol 

Cahul, Călăraşi, Comrat, 
Edineţ, Orhei, Floresti, 
Drochia, Căuseni, 

Alte localităţi 

3. Restaurantele cu suprafaţa comercială (remuneraţie/lună), care nu fac parte din cele 
indicate în pct. 6: 

pt interpreţi/ 

54 30 

72 36 

108 45 

de peste 300 m2 
Pt autori: Tariful din rubrica precedentă plus câte 5/3/1 lei pentru fiecare 25 m2 suplimentari 

135 i 108 i 54 

4. Cazinourile 1200 360 640 192 500 150 

5. Sălile de sport şi de dans, parcurile de distracţie cu un regim săptămânal de lucru de: 

90 30 80 25 72 20 

120 36 100 30 90 25 

150 45 120 36 100 30 

Tarifele minime (remuneraţie/lună) pentru: 

6.1. Localurile de lux şi de prestigiu (sau cele aflate în incinta unor aşa localuri) vor constitui 
8U1me.le indicate la pct. 2, 3 şi pct. 5 majorate cu un coeficient de 0,2; 

Localurile cu amplasare ultracentru (centrul oraşului/satului, centrul sectorului respectiv 
oraş) sau în cartiere de prestigu( de lux) fie în apropierea reţelelor de comunicaţie (staţii de 

tob11se, troleibuse, microbuse, aeroport, etc.) vor constitui sumele indicate la pct. 2, 3, 4 şi 5 
cu un coeficient de O, 1; 
în cazul când localul face parte din ambele categorii indicate la pct. 6.1 şi 6.2 sumele 

se cumulează. 

200 60 90 27 

120 36 72 22 50 15 
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8. Unităţile de cazare a căror camere sunt utilate cu 
echipament radio- TV (remuneraţie/lună) 

8.1. Hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv, situate în oraşe: pt autori 
pt interpreti/ 
prod.fonogr. 

a) cu capacitate de cazare mică 385 115 

b) cu capacitate de cazare medie (31-1 00 camere) 750 225 

c) cu capacitate de cazare mare 1150 350 

8.2. Hoteluri până la categoria de 3 stele, situate în staţiuni balneoclimaterice: 

a) cu capacitate de cazare mică 280 80 

b) cu capacitate de cazare medie (31-100 camere) 385 115 

! 

c) cu capacitate de cazare mare 575 175 

8.3. Hoteluri de categoria 4 stele sau superioare 1400 1 400 

i 
8.4. Moteluri, amenajamente cu căsuţe de vacanţă, unităţi de 1 

120 i 36 cazare agroturistice, popasuri turistice, pensiuni 
1 

NOTĂ la tot capitolul 1: Dacă achitarea remuneraţiei de autor se face pentru 12 luni înainte, se 
acordă o reducere de 5% localurilor din Chişinău, de 10% localurilor din Bălţi şi de 20% localurilor 
din celelalte localităţi ale R. Moldova; dacă achitarea remuneraţiei de autor se face pentru 24 luni 
înainte, se acordă o reducere de 10% localurilor din Chişinău, de 20% localurilor din Bălţi şi de 30% 
localurilor din celelalte localităţi ale R. Moldova; sumele astfel achitate nu se rambursează în cazul 
încetării activităţii în decursul celor 12/24 luni. 

Reducerea este acordată dacă remuneraţia corespunzătoare este achitată nu mai târziu de o lună 
din data eliberării licenţei. Prin termen de 12/24 luni se înţelege durata de timp de 12/24 luni ce 
începe din data eliberării licenţei sau din oricare altă dată ulterioară eliberării licenţei fie din data 
următoare celei în care au expirat cele 12/24 luni anterioare. 

În cazul majorării ulterioare a remuneraţiei de autor de către Consiliul AsDAC, reducerea se 
raportează la noul tarif al remuneraţiei de autor, care totuşi se aplică (tariful nou) nu înainte de 
expirarea a 12 luni/ 24 luni din data achitării remuneraţiei în avans pentru durata de timp de 12/24 
luni ce începe din data eliberării licenţei. Acest lucru nu este valabil în cazul majorării tarifelor de 
către Guvernul Republicii Moldova, reducerea fiind aplicată la diferenţa dintre tariful stabilit de 
Consiliu şi cel stabilit de Guvern cu respectarea termenului de achitare de o lună. 
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II. Localuri cu plată de intrare sau cu încasări pentru/ din utilizarea 
creaţiilor, inclusiv discotecile fără plată de intrare 

1. Oiscotecile, cluburile, cinematografele, videosaloanele, alte localuri similare: 

(a) Tariful remuneraţiei de autor este de 5% şi a remuneraţiei pt interpreţi/producători de fonograme este 
1% din sumele încasate din plăţile de intrare fie pentru alte servicii contra plată cu utilizarea creaţiilor muzicale 
(din 50% din totalul încasărilor din consum ale discotecilor fără plată de 

intrare) de către: 
discoteci, videodiscoteci; cinematografe, videosaloane; cabarete; baruri şi restaurante cu program de 

Vai'Uităţt;· karaoke; tonomate (jukebox, video, multimedia); cafe-concert, piano-bar, baruri sau cafenele în care 
mU!llil~a are o contribuţie la specificitatea acestora (specific regional, de grup, curente de modă sau altele 

etc. 

în cazul refuzului de a prezenta informaţia (rapoartele financiare) privind încasările, remuneraţia de 
minimă spre plată de beneficiarii indicaţi la !it. (a) va constitui: 

,-------------,,------------------~1 

pt autori ! pt interpreti/ prod. fonogr. 

20 000 lei i 5 000 lei 
1 

8 000 lei ! 2 000 lei 

400 lei i 100 lei 

(inclusiv centrele raionale) 200 lei j 80 lei 

rurale) 80 lei ! 20 lei 

·. 
Ă: Dacă acelaşi spaţiu este utilizat pentru mai multe activităţi, remuneraţiile de autor reprezentând 
patrimoniale ale autorilor de opere muzicale se vor plăti pentru fiecare activitate în parte. 

de concerte (dispun de săli de concerte sau arendează, alţii decât 
i) vor achita: 

me:raţia de autor în cuantumul stabilit prin hotărârea guvernului 641 din 12.07.2001 pentru 
ISP'Uill~ătclr de concert, dar nu mai puţin de 2500 lei/ concert; 

refuzului de a prezenta informaţia (rapoartele financiare) privind încasările, remuneraţia de autor 
plată de această categorie de beneficiari va constitui: 

1 O 000 lei/ concert 

din străinătate 20 000 lei/ concert 

încasărilor, remuneraţia de autor minimă spre plată va constitui: 2 500 lei/ concert. 

colectivele de interpreţi care-şi organizează de sine stătător (fără 

int,erntl~(~,,~ci) concertele vor achita: 

de autor în cuantumul stabilit prin hotărârea guvernului 641 din 12.07.2001 pentru 
l!lln.ZătiJr de concert, dar nu mai puţin de 1500 lei; 

run.u.u1u1 de a prezenta informaţia privind încasările (scrisă în formă liberă datată şi semnată de 
t!llllorat:ia de autor minimă spre plată de această categorie de beneficiari va constitui: 5 000 lei/ 

încasărilor, remuneraţia de autor minimă spre plată va constitui: 1500 lei! concert. 
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III. Evenimente ocazionale 
Tarif minim, lei 

1. În spaţii închise t 
pe zi pe lună pe an 

i pt ' pt 

1 

pt 
pt 1 • 1 pt 1 . pt 

autori 1 mterpr. p autori 1 mterpr. autori interpr./p 
i r.fon. i /pr.fon. r.fon. 

1.2. Petreceri organizate în cadrul unor colocvii, 

1 1 

simpozioane, congrese, vernisaje, lansări de carte şi de 50 15 150 45 1500 450 
disc şi alte reuniuni profesionale similare 

1.3. Târguri sau expoziţii de prezentare a produselor agroalimentare, industriale, materia elor de 
construcţii, autovehiculelor sau a bunurilor de larg consum: 

(a) în spaţii cu suprafaţa până la 500 m2 100 ! 30 200 
1 

60 1000 i 300 

(b) în spaţii cu suprafaţa de peste 500 m2 200 1 60 300 ! 90 2000 i 600 

1.4. Expoziţii de artă, ştiinţă, carte şi altele asemenea: 

(a) în spaţii cu suprafaţa de până la 200 m2 50 ! 15 75 i 23 400 
1 

120 ! 
(b) în spaţii cu suprafaţa de peste 200 m2 75 

1 
25 100 ! 30 600 

1 
180 

2. În spaţii deschise (evenimente în locuri publice - difuzări în aer liber- concerte cu ocazia 
diferi tor sărbători, naţionale, etc, "uşa zilelor deschise", etc.): t 

2.1. Cu sonorizare generală (remuneraţie/eveniment)t: 
orăşele- ·. localităţi 

Chişinău Bălţi centre rurale 
raionale (sate) 

2.1.1. Ziua oraşului/ comunei 

cu interpreţi autohtoni 3000 lei 2000 lei 1000 lei 500 lei 

cu interpreţi din străinătate 6000 lei 4000 lei 1500 lei 750 lei 

2.1.2. Ziua Independenţei şi Ziua Limbii Române 

cu interpreţi autohtoni 3000 lei 2000 lei 1000 lei 500 lei 

cu interpreţi din străinătate 5000 lei 4000 lei 1500 lei 750 lei 

2.1.3. Ziua Viei şi Vinului 

cu interpreţi autohtoni 5000 lei 3000 lei 1500 lei 1000 lei 

cu interpreţi din străinătate 10000 lei 6000 lei 3000 lei 1500 lei 

2.1.4. Ziua Studenţilor, Tineretului, aniversări ale firmelor 

cu interpreţi autohtoni 1500 lei 1000 lei 500 lei 200 lei 

cu interpreţi din străinătate 3000 lei 2000 lei 1000 lei 400 lei 

2.1.5. Cu ocazia alegerilor parlamentare/locale 

cu interpreţi autohtoni 5000 lei 3000 lei 750 lei 400 lei 

cu interpreţi din străinătate 10 000 lei 6000 lei 3000 lei 800 lei 

2.1.6. Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, revelion, ziua internaţională a femeii 

cu interpreţi autohtoni 1500 lei 1000 lei 500 lei 250 lei 

cu interpreţi din străinătate 3000 lei 2000 lei 1000 lei 500 lei 

2.1.7. Alte evenimente ocazionale 

cu interpreţi autohtoni 2000 lei 1500 lei 750 lei 350 lei 

cu interpreţi din străinătate 4000 lei 3000 lei 1500 lei 700 lei 
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2.2. Cu sonorizare particulară (de exemplu, stand, tarabă individuală, etc) ! : 

Suprafaţa sonorizării 
Tarif minim, lei 

(m2) pe zi pe lună 
pt autori pt interpr./pr.fonogr pt autori 

1 
pt interpr./pr.fonogr 

1-50 100 30 500 
1 

150 
51-100 150 45 750 i 225 
101-150 210 65 1050 i 315 
151-200 250 75 1250 i 375 

3. În spaţii închise/ deschise (remuneraţie/lună): 

Pentru utilizarea creaţiilor în cadrul petrecerilor cu muzică (nunţi, cumetrii, zile de naştere, alte 
asemenea petreceri particulare) proprietarii localurilor destinate umor asemenea evenimente, iar în cazul 
celorlalte localuri (în localuri private, discoteci, reşedinţe ale firmelor, altele de acest gen) sau în aer 
liber (curte, cort etc.) - interpretul/ colectivul de interpreţi achită nu mai puţin de: 

interpreţii din străinătate şi cei autohtoni cunoscuţi şi peste 
500 lei pentru o petrecere sau 1000 

hotarele ţării, respectiv - localurile în care interpretează 
lei/lună; 2000 lei/trimestru; 8000/an 

aceştea: 

ceilalţi interpreţii cu domiciliul în mun. Chişinău şi Bălţi, 200 lei pentru o petrecere sau 300 
respectiv proprietarii localurilor din mun. Chişinău şi Bălţi: lei/lună; 500 lei/trimestru; 2000/an 

interpreţii cu domicilul în celelalte localităţi ale RM, 100 lei pentru o petrecere sau 200 
r~spectiv -proprietarii localurilor din alte localităţi: lei/lună; 300 lei/trimestru; 1000/an 

NOTĂ: Tariful remuneraţiei de autor se va stabili în dependenţă de licenţa solicitată cu valabilitate 
pentru o petrecere, o lună, un trimestru sau un an. Această remuneraţie este achitată de interpreţi/ 
colectivul de interpreţi atunci când localul respectiv sau organizatorii unor asemenea evenimente nu 
dispun în acest sens de licenţa AsDAC (interpretul trebuie să le solicite copia unei asemenea licenţe 
şi s-o prezinte AsDAC). 

Angela Stroici 
Director general 

1 
)p 

Maria Silion ; / ~~ 
Contabil-şef ţ/V1- C/zi j 
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