
Hotărârea Consiliului AsDAC din 31 martie 2009 
Extras din procesul verbal nr. 1, §5 

Preşedinte al AsDACL.--~ Anatol Chiriac 

i 

§5 "Cu privire la tarifele minime aie remuneraţfţ'i 
comune pentru autori, interpreti si producători de foli'ograme" 

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

Consiliul AsDAC hotărăşte: 
Se aprobă următoarele tarife minime ale remuneraţiei comune pentru autori, interpreţi ŞI 

producători de fonograme cu aplicare din 01 04 2009 precum urmează· 
' ' 

IV. Plata remuneraţiei compensatorii (cu referire Ia licenţele de tip RC) 
Cu referire la persoanle juridice (altele decât din mun. Chişinău şi Bălţi) şi persoanele fizice, care nu 

prezintă rapoarte financiare privind încasările obţinute din comercializarea echipamentelor sau suporturilor 
materiale cu aiuto_rul cărora pot fi reproduse creaţii în condiţii casnice: 

1. Să se anuleaze din 01.04.2009 toate licenţele eliberate acestora până la 01.04.2009 şi să se expedieze 
în sectoarele de oolitie din teritoriu, liste ale beneficiarilor ale căror licenţe au fost anulate; 

2. Să se elibereze licenţe noi care să prevadă plata în avans a remuneraţiei pentru cel puţin un an 
(nerespecatrea acestei condiţii fiind echivalentă cu nulitatea acestor licenţe) în mărime de: 

din localităţile 
din Chişinău/ Bălţit orăşele (inclusiv centre raionale)! localităţi rurale (sate)! ....., 

pt 
1 1 suporturi lor ! echipamente suporturilor suporturilor comercializarea i echipamentelor! j echipamentelor ! materiale! i lor l materiale! 
\ 

materiale! 
1 ~ ; 

dacă încasările pe 

1 

dacă încasările pe dacă încasările 

! 
dacă încasările pe 

persoanele an nu depăşesc an nu depăşesc pe an nu an nu depăşesc 

juridice---> - 12 000 depăşesc 1200 

1 

4800 
3600 ~ 108 

~360 ~36 ~ 144 
_ i dacă l i daca : ~ _ .

1 dacă încasările pe dacă încasările A •

1 
1 mcasan e pe 

j dacă încasările pe i dacă încasările pe 
persoanele mcasăn e pe ! an nu an nu depăşesc pe an nu 

l 
an nu depăşesc 

fizice---> 
an nu i depăşesc 24 1800 ~ 

: an nu depăşesc 6000 
depăşesc 600 2400 1 

depăşesc 

! 
000 54 i ~ 180 

~ 18 i ~72 
3600 ~ 108 

~720 1 ! 

(V) Plata remuneraţiei de către companiile de radio sau TV şi operatorii prin 
\ ~ cablu (cu referire la licentele de tip RTV) 

Cu referire la companiile de radio/TV ŞI operatorii prin cablu care nu prezintă 
rapoarte financiare privind încasările obtinute din activitatea lor 

Se stabilesc tarife minime lunare în sumă forfetară (fixă) după cum urmează: 

din localităţile ---> Chişinăul Bălţi ! 

intrare în vigoare ---7 

Companiile de 
radio/TV 
(modalităţi de 
valofificare = 

radio/TV /program 
e proprii/programe 
retransmise) -> 

Operatorii prin 
cablu ---> 

începând cu 01.04.2009 

1 

preponderent preponderent cu creaţii 
cu creaţii 

1 

audiovizuale muzicale (filme) 

-----

1 

14 000 lei 16 000 lei 
_,, 

Angela Stroici 
Director general 

7 
)rr 

.•.•..... -············ 

începând cu 01.01.2010 

! prepondere 
preponderent l nt cu creaţii 

cu creaţii 
1 

audiovizual 
muzicale e (filme) i 
\ 

1 1 . 2S:ooo lei !32 000 ei 

c i ' 

100 000 lei 
' ' 

;• 

orăşele (inclusiv 
centre raionale) t 

localităţi 

rurale (sate) t 

începând cu 01.04.2009 

1 

între ! cu cu 

1 

până 
cu 

6-10 
peste peste 5 
10 ore la 5 

ore de de ore de 
ore de 

j emisie emisie emisie 
emisie 

cu 
până 

la 5 
ore de 
emisie 

1 

i 
1500 2000 200 

1 

400 
Je"i 

1 

lei lei lei 
1 

500 
lei 

6000 lei 1000 lei 
' 

Maria Silion f'. z _;_ 
Contabil-şef J/ ?f"1 


