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PROCES VERBAL nr. 4
al sedintei Consiliului de Administrare a

Asociaţiei Obşteşti" Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei
Intelectuale"

23.10.2012 mun. Chişinău

La sedinta Consiliului de Administrare a Asociaţiei Obşteşti "Asociaţia
Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale" au participat:

1. dl GHEORGHlŢA Iurie
2. d-na GHEORGHIŢA Maria
3. d-ra RUJITCAIA Cristina
4. RAlBURG Iacov
5. ClUBOT ARU Iurie
6. TUTUNARU Ghenadie
7. DANILlUC Veaceslav

ORDINEA DE ZI:

1. Stabilirea tarifelor onorariilor de autor pentru toate formele de valorificare
a creaţiilor, prevazute de Legea 139/2010 din 02.07.2010 "Privind Drep-

tul de Autor si Drepturile Conexe".

2. Crearea Comisiei "Comisia nationala pentru repartizarea onorariului
drepturilor de autor si conexe", colectat de către ANPC! in baza Legii

139/2010 in 02.07.2010.

3. Examenarea ceririlor de aderare la Asociatie a noilor membri.



DELIBERĂRILE:

1. A luat cuvînt dl GHEORGHIŢA Iurie, care a menţionat că reieşind din
situaţia economico-financiară raportată la necesităţile minime de existenţă la
ziua de azi, este necesar de majorat tarifele minime ale onorariului de autor si
conexe pentru toate categoriile de valorificare a drepturilor de autor şi conexe.

A luat cuvînd dl CIUBOT ARU Iurie, care a susţinut necesitatea majorării
tarifelor minime, totodată a mentionat că sunt oameni de creatie, textieri,, ,

compozitori, interpreţi, care ajung în situaţia în care sursa de existenţă îl
reprezintă acel onorariucare este colectat şi repaJiizat de către Asociaţie.
S-au expus de mai multe ori toti membrii Consiliului de Administrare a ANPCI.

Dl GHEORGHIŢA Iurie, a propus majorarea tarifelor în cuantumul stabilit,
reesind din lucrul preventiv efectuat si coordonat de toti membrii Consiliului
De Administrare al ANPCI, după cum urmează:

1. Localuri fără plată de intrare ]
Plătitorii Cahul, Călăraşi.

(întreprinderi, Chişinău
Comrat.

instituţii, Bălţi
Edineţ, Orhei,

organizaţii, Floreşti, Alte localităţi

persoane fizice
Tiraspol Drochia, Căuşeni,

etc.) din
Tighina Soroca,

localităţile Ungheni .•-

1 2
, 4-'

1. Chioşcurile. pt autori
pt interpreti! pt pt interpreti! pt pt interpreti!

Gheretele până la prodJonogr. autori prod.fonogr autori prod. fonogr

16 m2 (remuneraţie 300 150
lunară) 300

1. J Gherete ce
comercializează 1600 lei! lunar

CD: DVD
1.2 Producători de
fonograme! 3% dar nu mai puţin de 5000 lei! lunar

videograme



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'
de la 2 I la 25 111'
de la 26 la 30 111'
de la 3 1 la 35 01"
de la 36 la 40 01'
de la 41 la 45 012 600 300 ]50
de la 46 la 50 In'
de Sila 60 111"
de la 61 la 70 01'
de la 71 la 80 111"
de la 81 la 90 1112

de la 91 la ]00 111' •
de la 10] la 125 01"
de la 126 la 150 01' 900 600 300de la 15] la ]75111"
de la 176 la 200 111"
de la )0] la 225 111'
de la 226 la 250 111" ]200 900 600de la 251 la 275 111'
de la 276 la 300 111"

Pt autori: Tariful din rubrica precedentă plus căte 10/5/3 lei pentru fiecare 25111"

de peste 300 1112
suplimentari
Pt interpr./ I

I IprodJonogr. 100 ]00 60

PIătitorii Chişinău Cahul, CăIăraşi, Comrat,
(intreprinderi, Bălţi Edineţ, Orhei, Floreşti,
instituţii. Tiraspol Drochia, Căuşeni, Saraca,
organ izaţi i. Tighina Ungheni Alte localităţipersoane fizice
etc.)

din
localităţile

I 2 3 4

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

pt

pt autori pt interpreţi/ pt autori pt interpreţi/ pt autori interpreţi/
prod.fonogr. prod.fonogr prodJonog

r
până la 30 111'
dela3! la35,
111
de la 36 la40, 900 500 250111
de la 41 la 44,
111~

de la 45 la 50,
111



dela511a60,
m
de la 61 la 70,
111
de la 71 la 80 1200 750 500,
111-

de la 81 la 90,
m
de la 91 la
100 m'
de la 101 la
125 m'
de la 126 la
150 111'
de la 151 la
175 m'
de la 1761a
200 111' 1500 1200
de la 20 I la

750

225 n/
de la 226 la
250 111'
de la 251 la
275 111'
de la 276 la
300 111'

Pt autori: Tariful din rubrica precedentă plus câte 10/5/3 lei pentru fiecare 25 111~

de peste 300 suplimentari
, Pt interpr./111- prod. 200 150 100

fonoar

4. până la 100111'- 2000 lei
de la 100 la 200111'- 3000 peste 200111'- 4000 lei

Cazinourile lei

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

lucru de:
1 -2 zile 1000 1000 700

3 -4 zile 1200 1200 900

5 - 7 zile 1500 1500 1000

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 confol111 formularului (anexa nr.l):
6.2 Localurile cu amplasare ultracentru (centrul oraşului/satului. centrul sectorului
respectiv din oraş) sau în cartiere de prestigiu (de lux) fie În apropierea reţelelor de
comunicaţie (staţii de autobuse. troleibuze. microbuze. aeroport. etc) vor constitui sumele
indicate la pct.2, 3. 4 şi 5 majorate conform formularului (anexa nr.l):
NOr Ă: în cazul când localul face parte din ambele categorii indicate la pct.6.1 şi 6.2
sumele coeficienţi lor se cumulează.

--

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

aeropOitul 1500 - -
~



gara feroviară 1500 300 -

staţia de 600 500 100
autoblls

Il. 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 fonogran1eeste de
10% din sumele Încasate din plăţile de intrare fie pentru alte servicii contra plată cu utilizarea creaţiilor muzicale
(din 50% din totalul ÎncasărilordÎnconsumale discotecilorfără 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 contribu\ie la specificitatea acestora (specific regional. de grup, curente de modă sau altele asemenea) etc.

--

(b) În cazul refuzului de a prezenta informaţia (rapoartele financiare) privind Încasările, remuneraţia de autor
lunarăminimăspre plată de beneficiariiindicaţi la li1.(a)va constitui:

pt autori
pt interpreţi! prod.

onogr.

În Jnlln. Chişinău 25 000 lei

În mlln. Bălţi 10 000 lei

În Orhei, Tiraspol, Tighina, Edineţ, Cahul 1000 lei

În orăşele (inclusiv centre raionale) 1000 lei

În sate (localităţi rurale) 250 lei
NOTĂ: Dacă acelaşi spaţiu este utilizat pentru mai multe activităţi, remuneraţiile de autor
reprezentănd 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 decât
interpreţii) vor achita:

2.1. Remuneraţia de autor În cuantum stabilit prin hotărârea guvernului nr. 641 din
12.07.2001 pentru genul corespunzător de concert. dar nu mai puţin de 3000 leii
concert;
2.2. 1n cazul refuzului de a prezenta informaţia(rapoartele financiare) privind
Încasările, remuneraţia deautor minimă spre plată de această categorie de beneficiari
va constitui:
cu interpreti autohtoni 10 000 leii concert

inclusiv cu interpreti din străinătate 20000 lei! concert. -~

2.3. In cazul lipsei Încasărilor. remuneraţia de autor minimă spre plată va constitui: 3000 leii
concel1
3. Interpreţii/ colectivele 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 de 2000 lei:

--



3.2. In cazul refuzului de a prezenta informaţia privind încasările (scrisă în formă
datată şi semnată de interpret), remuneraţia de autor minimă spre plată de această
categorie de beneficiari va constitui: 5000 lei/concert

3.3. În cazul lipsei încasărilor, remuneraţia de autor minimă spre plată va constitui:
2000 leii concert

III. Evenimente ocazionale

Tarifminim, lei

1. În spaţii Închise:
pe zi pe lună pe an

pC pl.

pC autori
pL interprl pt. autori

interprl pl. auLori
inkrp

pr. fan. pL Ion rl pr.
fon

1.2. Petreceri organizate În cadrul unor
colocvii, simpozioane, congrese, 100 500 2500
vernisaje, 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' 500 1000 3000

b) În spaţii cu suprafaţa de peste 500 m' 1000 1500 6000 I
1.4. Expoziţii de artă, ştiinţifică, carte şi alte asemenea:

a) În spaţii cu suprafaţa de până la 200 100 200 750,
m I

b) În spaţii cu suprafaţa de peste 200 m' 200 400 1500

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):
localită

Chişinău Bălţi
orăsele - centre ţi

raionale rurale
(sate)

2.1.1. Ziua oraşului/ comunei
cu interpreţi autohtoni 5000 lei 4000 lei 2000 lei 1000

lei
cu interpreţi din străinătate 20000 lei 16000 lei 3000 lei 1500

lei

2.1.2. Ziua Independenţei şi Ziua Limbii Române
cu interpreţi autohtoni 5000 lei 4000 lei 2000 lei 1000

lei
cu interpreţi din străinătate 20000 lei 16000 lei 3000 lei 1500

lei

2.1.3 Ziua Viei şi Vinului
cu interpreţi autohtoni I 10000 lei 5000 lei 2000 lei 1000



lei

cu interpreţi din străinătate 30000 lei 15000 lei 3000 lei
1500

lei

2.1.4. Ziua Studenţilor, Tineretului. aniversări ale firmelor

cu interpreti autohtoni 5000 lei 4000 lei 2000 lei
1000

lei

cu interpreţi din străinătate 20000 lei 16000 lei 3000 lei
1500

lei

2.1.5. Cu ocazia alegerilor parlamentare/ locale
cu interpreţi autohtoni 10000 lei 5000 lei 1500 lei

1000
lei

cu interpreţi din străinătate 20000 lei 10000 lei 5000 lei
2000

lei

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

cu interpreţi autohtoni 5000 lei 4000 lei 2000 lei
1000

lei

cu interpreti din străinătate 20000 lei 16000 lei 3000 lei
1500

lei

2.1.7. Alte evenimente ocazionale
cu intern reţi autohtoni 2000 lei 1500 lei 750 lei 350 lei

cu interpreti din străinătate 10000 lei 5000 lei 3000 lei
1000

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 încasările obţinute din

comercializarea echipamentelor sau suporturi lor materiale cu ajutorul cărora pot fi

reproduse creaţii În condiţii casnice:
din orăşele (inclusiv centre
localităţiI din Chişinăul Bălţi localităţi rurale (sate)

raionale)
e
pt suporturil echipament supOl1urilor echipamentel sup0l1uriior echipamentel
comere ia 1 iz or

materiale
e10r materiale or materiale or

area
dacă dacă încasările

dacă dacă încasările

persoanele
Încasări Iepe pe an nu

încasările pe pe an nu

juridice
- an nu depăşesc 12

an nu depăşesc 4800
depăşesc depăşesc

3600 ~ 108
000 ~ 360 1200 ~ 36

~ 144

dacă dacă dacă dacă
incasările dacă încasările dacă încasări le

persoanele pe an nu
încasări le pe încasările pe pe an nu

Încasări le pe pe an nu
an nu an nu an nu

fîzice depăşesc depăşesc 24 depăşesc depăşesc 6000 depăşesc 600
depăşesc 2400

3600 = = 180 =72

108
000 = 720 1800 ~ 54 ~18

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

Cu referire la companiile de radio/ TV şi operatorii prin cablu care nu prezintă rapoarte
financiare pri,;ind încasările obţinute din activitatea lor



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

din localităţile Chişinăul Bălţi
orăşele (inclusiv centre localităţi rurale

raionale) (sate)
Companiile de preponderent

Cli

radio/ TV
preponderent cu creaţii

până la între 6-10 cu peste cu pănă la 5 cu pt'ste 5

cu creaţi i 5 ore ore de 10 ore de ore de ore de

(modal ităţi de muzicale
audiovizuale de emisie emisie emisie emisi..:

(filme)

valorificare =
emisie

radio/TV/
programe

28000 lei
32000 500 1500 2000 400 lei

propriii lei li iei lei
200 lei

programe
retransmise)
Operatori prin 100 000 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 pl interprt'V
pt autori prod

În oraşe: rono2.r<1l11e

a) cu capacitate de cazare până la la camere 1000

b) cu capacitate de cazare de la la până la 30 camere 3000

c) cu capacitate de cazare de la 31 până la 5O camere 5000

d) cu capacitatea de peste 50 camere 10000

18.2. 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 I 16000

8.4. Moteluri, amcnajamente cu căsuţe de vacanţă, unităţi de 1600
cazare agroturistice, popasuri turistice, pensiuni

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



. . •

S-A HOTĂRÎT:

Se aprobă tarifele minime ale remuneraţiei de autor conform nomenclatorului
(tabelului) stabilit mai sus. Inspectorii ANPCI vor aplica tarifile acordate in
Practica. Totodata, luind in consideratie activitatea ilegala a Asociatiei AsDAC,
Inspectorii pot aplica reduceri in limitele prevazute de Hotarirea Guvernului
Republicii Moldova Nr.641 din 12.07.2001 si tarifelor anterioare ale ANPCI.

2. A luat cuvînt d] GHEORGHIŢ A Iurie, care a propus ca În cadrul
Asociaţiei să fie instituită "Comisia nationala pentru repaliizarea
onorariului drepturilor de autor si conexe" colectat de către "Asociaţia
Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale" lO baza Legii
Nr.139/2010 din 02.07.2010.

A luat cuvînt d] DANILIUC Veaceslav, care a propus candidatura dlui
RAlBURG Iacov În calitate de preşedinte al Comisiei create.

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

S-A HOTĂRÎT:

Se crează "Comisia nationala pentru repartizarea onorariului drepturilor de
autor si conexe". Se alege În funcţia de preşedinte al Comisiei dl RAlBURG

Iacov.

A luat cuvînt dl RAlBURG Iacov, care a mulţumit Consiliului de Administrare

pentru alegerea În funcţia dată.

A luat cuvînt dl GHEORGHIŢ A Iurie, care i-a propus dlui RAlBURG Iacov,
pînă la data de 01.02.2013, să inainteze propuneri cu privire la numărul şi
candidaturile membrilor Comisiei respective.



. . '
•

3. Se exameneaza cererile de aderare la Asociatie a urmatoarelor persoane:

1. BUDEANU Andrian Dumitru; 2. BUDEANU Veaceslav Dumitru;
3 CEBAN Rodica Vasile; 4. BOTEZAT Gabriel Sergiu; 6. BESCHIERU
Igor Vasile; 7. CIBOTAREAN Veaceslav; 8. NIRCA Valeriu Ion; 9. LE-
VINT A Nicolae; 10. LEVINTA Ion; 11. ZATIC Victoria; J 2. DANILIUC
Veaceslav; 13. JAVELEA Elena; 14. BOGATAIA Maria; 15. COVALSCHI
Sergei; 16. LOPATENCO Eduard; 17. STOLLI Veronica; 18. GANDRA-
BURA Ion; 19. GANDRABURA Sergiu; 20. EVTODIEV A Ana; 2 J.
BALAN Florin; 22. IPA TI Sergiu; 23. DRUT A-HAMURARI Rodica;
24. GHERl'v1AN Anatolie; 25. MACAR! Mihail; 26. MELNICOVA Ala;

27. BEIU Constantin; 28. DUMITRAS Anatol.

S-A HOTARIT:

CERERILE PERSOANELOR ENUMERATE MAI SUS SE ADMIT SI
SE CONSIDERA DREPT NOI MEMBRI AI ASOCIA TIEI
NATIONALE PENTRU PROTECTIA CREA TIEI

INTELECTU ALE( ANPCI).

Semnături:

GHEORGHIŢ A IURIE
GHEORGHIŢ A MARIA
RUJITCAIA CRISTINA

RAIBURG IACOV
CIUBOT ARU IURIE
TUTUNARU GHENA
DANILIUC VEACESLA V
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