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PROCES VERBAL nr. 2
al adunării Consiliului de Administrare a

Asociaţiei Obşteşti "Asociaţia naţională pentru Protecţia Creaţiei
Intelectuale"

09.12.2011
mun. Chişinău

La adunarea Consiliului de Administrare a Asociaţiei Obşteşti "Asociaţia
Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale" au participat:
1. dl GHEORGHIŢ A IURlE
2. d-ra RUJIŢCAIA CRlSTINA

ORDINEA DE ZI:

1. Stabilirea tarifelor onorariilor de autor pentru toate formele de valorificare
a creaţiilor precum şi formula de calcul a tarifelor remuneraţiei de autor.

2. Aprobarea cuantumului procentual al cheltuielilor de gestiune şi al
fondului de promovare şi ajutor material.

3. Aprobarea cuantumului cotizatiei de aderare la asociatie SI cotizatia
anuala.

4. Examinarea cererilor de aderare la Asociaţie a noilor membri.

DELIBERĂRILE:

1. A luat cuvântul dl Gheorghiţa Iurie, preşedintele Asociaţiei, care a menţionat
despre necesitatea majorării tarifelor remuneraţiei de autor faţă de cele stipulate
În I-1otărârea Guvernului nr.64 l din 12.07.200 I "despre tari fele minime ale
remuneraţiei de autor". S-a specificat că având În vedere situaţia economică la
ziua de azi şi salariul minim pe ţară, se propune de a majora tarifele minime a
remuneraţiei de autor, la fel de a aproba o formulă de calcul a acestora În

dependenţă de modalitatea de valorificare şi locul aflării utilizatorului creaţiilor
drepturi lor de autor şi! sau conexe, după cum urmează:

[ I. Localuri fără plată dc i_"_t.r_a_r_e . _



Plătitorii Cahul, CăIăraşi,
(întreprinderi,
instituţii, Chişinău

Comrat,

organizaţii. Bălţi
Edineţ,Orhei.
FIOI'eşti, Alte localităţi

persoane fizice Tiraspol Drochia, Căuşeni.
etc.) Tighina Saraca.

din Ungheni
localităţile

1 2
o 4~

J. Chioşcurile, pt autori
pt interpreţi/ pt pt interpreti/ pt pt interpreti/

Gheretele până la prodJonogr. autori prod.fonogr autori pradJonogr

16012

(remuneraţie 90 27 72 22 54 16

lunară)
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:

până la 20 111' 120 90 72

de la 21 la 25 111' 125 95 74

de la 26 la 30 m' 130 99 77

de la 31 la 35 111' 135 36 104 27 80 22
de la 36 la 40 111' 140 108 82

de la41 la45 111' 145 112 85

de la 46 la 50 111' 149 116 88

de 5 I la 60 111' 150 120 90

de la 61 la 70 m' 157 124 92

de la 71 la 80 m' 162 45 128 35 94 27

de la 81 la 90 tll' 170 134 96

de la 91 la 100111' 179 138 98

de la 1011a 125 tll' 180 140 100

de la 126 la 150 m' 188 145 107

de la 151 la 175111' 197 150 115 1

de la 176 la 200 111' 205 54
155 42

125 30
de la 201 la 225 111' 215 160 135

de la 226 la 250 m' 225 167 140

de la 251 la 275 m" 232 \75 145

de la 276 la 300 111' 238 178 148
Pt autori: Tariful din rubrica precedentă plus căte 51311 lei pentru tiecare 25 tll'

de peste 300 111'
suplimentari
Pt interpr./
prodJonogr.

72 54 45

Plătitorii (Întreprinderi. Chişinău Cahul. CăIăraşi. Comrat,

instituţii. organizaţii. Bălţi Edineţ. Orhei. FIOI'eşti. Alte localităţi
persoane tizice etc.) Tiraspol Drochia. Căuşeni. Soroca.

din localităţile Tighina Ungheni

1 o 3 4 ,-

3. Restaurantele cu suprafaţa comercială (remuneraţie/lună). care nu fac parte din cele

indicate în pc!. 6:

pt autori
pt interpreţi/ pt autori

pt interpreţi/ pt autori
pt interpreti/

prodJonogr. prod Jonogr prodJonogr



până la 30 m' 180 120 100

de la 3\ la 35 11l~ 195 135 1\2

de la 36 la40 m' 215 54 150 36 114 30

de la 41 la 44 m' 225 165 116

de la 45 la 50 m' 230 170 118

de la 5 I la 60 m' 240 180 120

de la 61 la 70 m' 270 193 126

de la 71 la 80 m' 300 72 210 54 135 36

de la 81 la 90 m' 330 222 138

I de la 91 la 100 m' 355 235 144

de la101 la 125 m- 360 240 150

de la 1261a 150 m- 375 255 154

de la 151 la 175 ,;,' 393 270 158

de la 176 la 200 m- 410 105
295 72

162 45
de la 201 la 225 m- 420 310 166

de la 226 la 250 m- 425 325 170

de la 251 la 275 ni' 435 340 174

de la 2i6 la 300 m- 445 355 178
Pt autori: Tariful din rubrica precedentă plus câte 5/3/1 lei pentru fiecare 25 m-
suplimentari

de peste 300 m' P1 interpr./
prod. 135 t05 S4

fonogr

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:
1-2 zile 90 30 80 25 72 20

3 -4 zile 120 36 100 30 90 25

5 - 7 zile 150 45 120 36 100 30

6. Tarifele minime (remuneraţie/lună) pentru:
6.1 Localurile de lux şi de prestigiu (sau cele aflate În incinta unor aşa localuri) vor
constitui sumele indicate la pct.2. 3 şi pct.5 majorate cu un coeficient de 0.2;
6.2 Localurile cu amplasare ultra centru (centrul oraşului/satului. centrul sectorului
respectiv din oraş) sau În cartiere de prestigiu (de lux) fie În apropierea reţelelor de
cOl11unicaţie (staţii de autobuse. troleibuze. microbuze. aeroport. etc) vor constitui sUl11ele
indicate la pct.2. 3. 4 şi 5 majorate cu un coeficient de 0.1;
NOTĂ: in cazul când localul face parte din ambele categorii indicate la pct.6.1 şi 6.2 sUl11ele

coeficienţi lor se cumulează.

7. Spaţii de aşteptare (remuneraţie/lună), precum urmează:

aeroportul 500 150 - -

gara feroviară 200 60 90 27 -

staţia de autobus 120 36 72 ')') 50 15 "]



--

II. Localuri cu plată de intrare sau cu Încasări pentru/ din utilizarea
creaţiilor, inclusiv discotecile fără plată de intrare

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

(a) Tariful remuneraţiei de autor este de 5% şi a remuneraţiei pentru interpreti/producători de fonograme este de
1% din sumele Încasate din plăţile de intrare fie pentru alte servicii contra plată cu utilizarea creaţiilor muzicale
(din 50% din totalul Încasărilordin consumale discotecilor fără plată de intrare)de către:
discoteci, videodiscoteci, cinematografe, videosaloane, cabarete, baruri şi restaurante cu program de varietăţi,
karaoke, tonomate Uukebox. video, multimedia), cafe-concert, piano-bar, baruri sau cafenele în care muzica are
o contribuţie la specificitatea acestora (specific regional, de grup, curente de modă sau altele asemenea) etc.

(b) În cazul refuzuluide a prezenta informaţia(rapoartelefinanciare)privind Încasările.remuneraţiade autor
lunarăminimăspre plată de beneficiarii indicali la lit.(a)va constitui: ---

pt autori pt interpreti! prod.
onogr.

În mut1. Chişinău 20000 lei 5000 lei

În mUll. Bălţi 8000 lei 2000 lei

În Orhei. Tiraspol. Tighina. Edineţ. Cahul 400 lei 100 lei

În orăşele (inclusiv centre raionale) 200 lei 80 lei
În sate (localităţi rurale) 80 lei 20 lei
NOTĂ: Dacă acelaşi spatiu este utilizat pentru ma; multe activităţi. remuneratiile de autor
reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale se vor plăti pentru fiecare
activitate În parte
2. Organizazatorii de concerte (dispun de săli de concerte sau arendează. alţii decâţ
interpreţii) vor achita:

--

2.1. Remuneraţia de autor În cuantum stabilit prin hotărâre a guvernului nr. 641 din
12.07.200 I pentru genul corespunzător de concert dar nu mai puţin de 2500 leii
concert;
2.2. In cazul refuzului de a prezenta informaţia(rapoartele financiare) privind
Încasările, remuneraţia deautor minimă spre plată de această categorie de beneficiari
va constiţui:
cu inţerpreti autohţoni la 000 leii concert

inclusiv cu interpreţi din străinătate 20 000 leii concert
2.3. In cazul lipsei incasărilor, remuneraţia de auţor minimă spre piaţă va constitui: 2500 lei!
concert
3. Interpreţiil colective le de interpreţi care-şi organizează de sine stătător (fără
intermediari) concertele vor achita:

3.1. Remuneraţia de autor În cuantumul stbilit prin hotărârea gyvernului nr. 641 din
12.07.2001 pentru genul corespunzător de concert dar nu mai puţin del500 lei;

3.2. In cazul refuzului de a prezenta informaţia privind Încasările (scrisă În formă
dataţă şi semnaţă de interpret), remuneraţia de autor minimă spre plată de aceasţă
categorie de beneficiari va constitui: 5000 leilconcert



3.3. În cazul lipsei Încasărilor. remuneraţia de autor minimă spre plată va constitui:
1500 leii concert

III. Evenimente ocazionale

Tarif minim. Iei

1. În spaţii închise:
pe ZI pe lună pe an

pl. pl. pl. pl. pl. pl.
inlerpr/ interprl interpr/

autori pr. ron
autori pr. fon

autori pr. fOIl-- -----
1.2. Petreceri organizate În cadrul unor
colocvii, simpozioane, congrese, vernisaje, 50 15 150 45 1500 450
lansări de carte şi de disc şi alte reuniuni
profesionale similare
1.3. Târguri sau expoziţii de prezentare a produselor agroalimentare. industriale.
materialelor de construcţii. autovehiculelor sau a bunurilor de larg consum:

a) În spaţii cu suprafaţa până la 500 m' 100 30 200 60 1000 300

b) În spaţii cu suprafaţa de peste 500 m' 200 60 300 90 2000 600

1.4. Expoziţii de artă. ştiinţifică. carte şi alte asemenea:

a) În spaţii cu suprafaţa de până la 200 m' 50 15 75 23 400 120

b) În spaţii cu suprafaţa de peste 200 m' 75 25 100 30 600 180 J
2. În spaţii deschise (evenimente În locuri publice - difuzări În aer liber - concerte cu
ocazia diferitor sărbători, naţionale, etc, "ziua uşilor deschise" etc.):

2.1. Cu sonorizare generală (remuneraţie/ eveniment):
orăşele - local ităţi

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 7501~

2.1.3 Ziua Viei şi Vinului
cu interpreti autohtoni 5000 lei 3000 lei 1500 lei 1000 lei

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

2.1.4. Ziua Studenţilor. Tineretului. aniversări ale firmelor
cu interpreţi autohtoni I 1500 lei I 1000 lei I 500 lei 1 200 lei
cu interoreţi din străinătate I 3000 lei 2000 lei I 1000 lei I 400 lei

2.1.5. Cu ocazia alegerilor parlamentare/ locale



cu inter reţi autohtoni 5000 lei 3000 lei 750 lei 400 lei

cu inter reţi 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 inter reţi autohtoni 1500 lei 1000 lei 500 lei 250 lei

cu inter reţi din străinătate 3000 lei 2000 lei 1000 lei 500 lei

2.1.7. Alte evenimente ocazionale
CLI inter reţi autohtoni 2000 lei 1500 lei 750 lei 350 lei

cu Înter reţi din străinătate 4000 lei 3000 lei 1500 lei 700 lei

IV. Plata remuneraţiei compensatorii (cu referire la licenţe de tip RC)

Cu referire la persoanele juridice (altele decât din mun. Chişinău şi Bălţi) şi persanele

fizice. are nu prezintă rapoarte financiare privind incasările obţinute din

comercializarea echipamentelor sau suporturi lor materiale cu ajutorul cărora pot fi

reproduse creaţii in condiţii casnice:
din din Chişinăul Bălţi

orăşele (inclusiv localităţi rurale (sate)
localitătile centre raionale)

pt suporturil echipamentel
suporturil echipamentel

suporturi I echipamentel
comercial izar ar ar ar

materiale
ar materiale ar materiale

ar
ea

dacă daca încasarile
dacă dacă încasările

persoanele
încasări lep încasările

- e an nu
pe an nu pe an nu

pe an nu

juridice depăşesc depăşesc 12 depăşesc depăşesc4800

3600~ 108 000 = 360 1200= 36 = t44

dacă dacă încasările
dacă dacă încasările

dacă dacă încasările

persoanele încasările încasările încasările

pe an nu
pe an nu pe an nu

pe an nu pe an nu
pe an nu

ti zice depăşesc24 depăşesc6000 depăşesc2400
depăşesc 000 ~ 720 depăşesc = 180 depăşesc =72

3600~108 1800~ S4 600 = 18

V. Plata remuneraţiei de către companiile de radio sau TV şi operatorii
orin cablu

Cu referire la companiile de radiol TV şi operatorii prin cablu care nu prezintă rapoarte
financiare privind incasările obţinute din activitatea lor

Se stabilesc tarife minime lunare in sumă forfetară (fixă) după cum urmează --

din localităţile Chişinăul Bălţi
orăşele (inclusiv localităţi rurale
centre raionale) (sate)

Companiile de preponder-:nt
preponderent cu pân[1 Între 6~ cu P~$tc C\I pflna la (,.'U r~SI",':'

cu cn:aţii la 5 ore 10 ore 10 ore

radiol TV cu creaţi i audiovizuale de de de 5 ore de ore dc

(modalităţi de
muzicale ( filme) emisie emisie emisie

emisie emisie

valori ficare =

radio/TVI 28000 lei 32 000 lei
500 1500 2000 200 lei 400 lei

programe propri il li lei lei

programe



retransmise)

Operatori prin 100000 lei 6000 lei 1000 lei
cablu

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
pl inlerpn;V

pt autori prod.

oraşe: t{)llol!raml.:

a) cu capacitate de cazare mică 385 115

b) cu capacitate de cazare medie (31-100 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 400

8.4. Moteluri, amenajamente cu căsuţe de vacanţă, unităţi de 120 I 36
cazare aaroturistice, ponasuri turistice, nensiuni

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% localuri lor din
Bălţi şi de 20% localuri lor din celelalte localităţi ale RM; dacă achitarea remuneraţiei
de autor se face pentru 24 luni Înainte, se acordă o reducere de 10% localuri lor din
Chişinău, de 20% localuri lor din Bălţi şi de 30% localurilor din celelalte localităţi ale
RM: 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.
In cazul majorării ulterioare a remuneraţiei de autor de către Consiliul ANPCI.

reducerea se raportează la noul tarif al remuneraţiei de autor. care se aplică nu Înainte
de expirarea a 12/24 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 RM, reducerea fiind aplicată la diferenta dintre

tariful stabilit de Consiliu şi cel stabilit de Guvern cu respectarea termenului de

achitare de o 1ună. -- .•..
A A~~5.';I;'''!IA ,'JA;;'_,!,>,,-,
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Formula calculării tarifelor remuneraţiilor de autor

cluburile, discotecile, karaoke, cabarete, restaurante, sălile de festivităti,
cafenele, baruri, cafenele Ibaruri muzicale În municipiul Chişinău.

Marimea remunerărilor de autor penrtu fiecare activitatea se
calculează numai În baza expertizei (Actului de control), efectuată de
inspectorul «ANPCI». Mărimea tarifului se calculează confonn următoarei

formulei:

x = Tm * (1+ K1+K2+K3)*S* Z

Unde:

x - este marimea remunerărilor de autor pentru o luna pentru dreptul de a
folosi obiectele dreptului de autor sau ale drepturilor conexe În cadrul
desfăşurării activităţii sale de Întreprinzător.

Tm - este tarif minimal pentru 1 metru patrat a obiectivului
(subdeviziunei)

KI - este coeficient de amplasarea obiectivului (subdeviziunei)

K2 - este coeficient de ramura (volumul de folosirea obiectelor dreptului
de autor sau ale drepturilor conexe În cadrul

desfăşurării activităţii de Întreprinzător)

K3 - este coeficient comercial (caracteriziază condiţii fovorabile pentru
funcţionarea şi amplasarea obiectului)

S - suprafaţa obiectivului (subdeviziunei)

Z - zilele lucrătoare În luna.



•

2. S-a examinat chestiunea cu pnvlre la stabilirea cuantumului procentual al
cheltuielilor de gestiune a Asociaţiei precum şi a fondului de promovare şi ajutor
materia!.

S-a propus ca procentul cheltuielilor de gestiune să constituie 35% din
suma intrărilor băneşti, iar, mărimea procentuală a fondului de promovare ŞI

ajutor material să constituie până la 5% din suma intrărilor băneşti.

Propunerea a fost pusă la vot
S-a votat "pro" - unanim.

S-A HOTĂRÎT:

Cuantumul procentual al cheltuielilor de gestiune a Asociaţiei constituie 35%
din suma intrărilor băneşti. Cuantumul procentual al fondului de promovare şi
de ajutor material constituie pînă la 5% din suma intrărilor băneşti.

3. S-a examenat problema cuantumului cotizatiei de aderare la asociatie si
cotizatia anuala. S-a mentionat, ca ar fi corect ca pentru perioada initiala
sa fie anulate cotizatiile de aderare si anuale ale membrilor ANPCI pina
La data de 01.03.2013.

S-A HOTARIT:

Cuantumul cotizatiei de aderare la asociatie si cotizatia anuala,

prevazute in punctul 6.1. al Statutului ANPCI s-a fie anulate pina la data de

01.03.2013.



•

Tarif minimal pentru 1 metru patrat a obiectivului pentru o zi lucrătoare În
decurs de luna - Tm (Iei) 0,10

Coeficient de amplasare - K1:

Margina sectorului locativ sau localităţii 0,0

Centrul sectorului locativ sau localităţii 0,5

Sectorul "Centrul" Municipiului (localităţii) 1,5

Coeficient de ramura - K2:

cafenele, baruri 0,1

Restaurante, sălile de festivităti 0,8

cluburile, discoteci le, karaoke, cabarete 1,5

Coeficient comercial- K3 :

condiţii fovorabile pentru funcţionarea şi amplasarea obiectului
,

Amplasare obiectivului În preajma arterilor (magistralilor) principale a le
Municipiului, În Centre comerciale, Giper şi Super-marcllete, În şi În preajma

pieţelor 0,7

Propunerea a fost pusă la vot.
S-a votat "pro" - unanim

S-A HOTĂRÎT:

Se aprobă tarifele mInune ale remuneraţiei de autor ŞI fonnula de calcul a
acestora după cum s-a stabilit mai sus.



•

4. Se examinează cererile de aderale la Asociaţie a unnătoarelor persoane:

1. RUJITCAIA Cristina; 2. CROlTORU Cristina; 3. RAlBURG Van;
4. MANCIU Alexandr; 5. SIRBU Angela Nicifor; 6. COV ALI Boris;
7. POSTOLACHI Genadie Pavel; 8. GHEORGHITA Daniela;

9. TOLOACA Ion.

S-A HOTĂRÎT:

Cererile persoanelor enumerate mai sus se admit şi se consideră drept nOI
membri ai Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Creaţiilor Intelectuale.

Preşedintele Consiliului

Secretarul Consiliului

/
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