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Hotărârea Consiliului de Administrare al ANPCI din 10,09.2013

Extras din P;::~;ÎJerba I nrJ

Preşedintele ANPC] t~?::GheOrghiţa

REGULAMENTUL PRIVIND STABILIREA TARIFELOR PENTRU
VALORIFICAREA DREPTURILOR DE AUTOR SI CONEXE

CopilOlull Dispozitii generale

In conformitate cu articolul 49 a Legii Nr. 139 a Parlamentului Republicii Moldova din 2 iulie 2010

privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi Regulamentul Agenţiei Naţionale de Stat pentru Proprietatea

Intelectuală (AGEPI), Asociaţia Natională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale (ANPCI) exercită in numele

titulari lor de drepturi pe care îi reprezintă şi în limitele împuternicirilor acordate atribuţia de a stabili tarifele

pentru valorificarea drepturilor.
Conform alineatului 1 b) art. 49 si alineatele 1),2),3) si 4) art.50 a susmenţionatei legi, ANPCI stabileşte

cuantumul remuneraţiei în baza negocierilor cu persoanele care au obligaţia să plătească remuneraţia sau cu

asociaţiile care le reprezintă.

CopilUlui II. Metodologia de stabilire a tarifelor pentru valorificarea drepturilor.

Cuantumul remuneraţiei se calculează conform Anexei cu mărimea tarifului calculat după fOrl1mladată in

Anexa I şi se stabileşte apoi prin negocieri sau prin mediere cu utilizatorii operelor muzicale. EI nu poate fi

mai mic decât tarifele minime ale remuneraţiei de autor, aprobate prin Hotărârea nr. 641 a Guvernului

Republicii Moldova din 12.07.2001 sau prevăzute de Legea Nr. 139/2010.

Turi(ele pentru valorificarea drepturilor din utilizarea operelor muzicale se stabilesc in conformitate cu
categoria si genul de activitate al plătitorilor (întreprinderi. instituţii. organizaţii, persoane fizice etc)
statutul localităţii în care sunt situaţi utilizatorii, suprafaţa localuri lor care utilizează operele muzical( ,
categoriile producătorilor de fonograme. frecvenţa utilizării operelor muzicale de către companiile de radie I

TV şi operatorii prin cablu. etc.
Evenimentele ocazionale unde sunt folosite opere muzicale se taxează în dependenţă de categoria 10

durata şi periodicitatea acţiunii. statutul localităţii, suprafaţa desfaşurării. implicarea interpreţilor-străini sa

autohtoni care participă la eveniment.
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Sec(iunea 1 Calcularea tarifelor pentru localurile fără plată de intrare

In aceasta categorie intră:
]. chioşcurile şi gheretele care utilizează operele muzicale ŞI ecrane video care au o suprafaţa

de pănă la 16 m2

2. chioşcurile ce comercializează CD. DVD

3. prodUCătorii de fonograme (3%)
4. barurile. restaurantele. cafenelele, cantinele. cazinourile, centrele de distracţie, magazinele, farmaciile,

clinicile. inclusiv veterinare, frizeriile, saloanele de frumuseţe. chioşcurile. hotelurile. moteluri le,

pensiunile.

5. restaurantele cu suprafaţa comerciala ce nu fac parte din cele indicate mai sus.

6. cazinourile.

7. localurile de lux si de prestigiu (sau cele aflate in incinta unor aşa localuri) vor constitui
sumele indicate la punctele 4. 5. si 6 şi majorate conform tarifului calculat În Anexa nr. 1;

8. localurile cu amplasare ultracentru (centrul oraşului/satului. centrul sectorului respectiv

din oraş) sau În cartiere de prestigiu (de lux) fie În apropierea reţelelor de comunicare staţii de

autobuse, troleibuze, microbuze. aeroport. etc) vor constitui sumele indicate in punctele ]-7 şi

majorate conform tarifului calculat in Anexa nr.

9. Spatii de aşteptare. gara feroviară

Sec(iunea a 2.a. Calcularea tarifelor pentru localurile cu plată de intrare.

Tarifele pentru valorificarea drepturilor pentru localurile cu plată de intrare se stabilesc În dependenţă de
suprafaţa ocupată şi de statutul localităţii unde este amplasat. perioada de activitate. ]n această categorie

intră:
Sălile de sport si de dans. parcurile de distracţie cu un regim săptămânal de lucru. discotecile (inclusiv fără

plată de intrare. cinematografele. videosaloanele; videodiscotecile; cabaretele; barurile. restaurantele cu
program de varietăţi: karaoke: IOnomatele [jukebox, video. multimedia). cafenele-concert. piano-barurile.
barurile sau cafenele În care muzica are o contribuţie la specificitatea acestora [specific regional. de grup.
curente de modă sau altele asemenea] etc .. alte asemenea localuri similare cu plată de intrare sau cu Încasări
pentru/din uti lizarea obiectelor de drepturi de autor si conexe (dacă valori fi carea este pe "v iu", ex:
karaoke. dacă valorificarea este mecanică. ex: discoteci sau videosaloane).

1. Sălile de sport şi de dans. parcurile de distracţie cu un regim săptămânal de lucru.

Sec(iunea a 3-0. Calcularea tarifelor pentru utilizarea creaţiei de drepturi pentru evenimentele ocazionale
În spatii Închise si deschise.

• I

Tarifele pentru valorificarea drepturilor pentru utilizarea creaţiilor de autori pentru evenimentele ocazionale
În spatii inchise se stabilesc in dependenta de suprafaţa ocupată si de durata lor - pe zi. pe lună sau pe an
iar in spaţii deschise in dependenţă de ocazia evenimentului, implicarea interpreţilor autohtoni sau străini.
a. În spaţii inchise. In această categorie intră:
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]. Petreceri. organizate in cadrul unor colocvii. simpozIOane. congrese, vernlsaJe, lansări de

carte şi de disc şi alte reuniuni profesionale similar.
2. Târguri sau expoziţii de prezentare a produselor agroalimentare, industriale, materialelor de

construcţii, autovehiculelor sau a bunurilor de larg consum.
Expoziţii de artă. ştiinţifică, carte si alte asemenea.

b. în spaţii deschise. In această categorie intră evenimentele ce se petrec cu sonorizare generală în
locuri publice - difuzări in aer liber- concerte cu ocazia diferitor sărbători, naţionale. etc.
"ziua uşilor deschise" etc.) şi se tarifează în dependenţa de statutul localităţii şi implicarea
interpretilor autohtoni sau din străinătate

1. Ziua oraşului/ comunei.
2. Ziua Independenţei şi Ziua Limbii Române.

Ziua Viei si Vinului.
4. Ziua Studenţilor. Tineretului. aniversări ale firmelor.
5. Cu ocazia alegerilor parlamentare/ locale.
6. Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, revelion. ziua internaţional a femeii.
7. Alte evenimente ocazionale.

Sec/iuneo o ./-0. Calcularea plătii remuneraţiei compensatorii (cu referire la licenţe de tip RC)

Pl% remunera/iei comoensatorii cu referire la oersoanele iuridice (altele decât din mun. Chisinău si
BăI ti) oersoanele fizice. care nu orezintă raooarte financiare orivind Încasările obtinute din
comercializarea echioamentelor sau aoorturilor materiale cu aiutorul cărora oot fi reoroduse creatii
În conditii casnice se efectuează în dependenta de statutul localităţii, scopul activităţii şi de
Încasările pe an.

Sec/iuneo (/ 5-0. Calcularea plătii remuneraţiei de către companiile de radio sau TV şi operatorii prin cablu

Pl% remunera/iei compensatorii cu referire la companiile de radio/ TV şi operatorii prin cablu care nu
prezintă rapoarte financiare privind Încasările obţinute din activitatea lor se stabileşte lunar În suma forfetară
(tlxă) In dependenţă de categoria instituţiei de difuziune-companie de radio/tv sau operator prin cablu. de
modalitatea de valorificare-programe proprii sau retransmise de radio sau TV, de statutul localităţii-municipiu.
orăşel. centru raional sau localitate rurală. In această categorie intră:

1. Companiile de radio/ TV.

2. Operatorii prin cablu.

SeC{ilmeo o 6-0. Calcularea tarifelor pentru unităţile de cazare a căror camere sunt utilate cu echipament
radio-TV.

Tarifele pentru valorificarea drepturilor pentru unităţile de cazare ale căror camere sunt utilate cu
echipament radio-TV se calculează in dependenţă de categoria hotelului (numărul de stele), amplasarea lui şi
capacitatea de cazare. In această categorie intră:

1. Hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv, situate in oraşe.

J Hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv. situate in staţiuni balneo-c1imaterice.

3. Hoteluri de categoria de 4 stele sau superioare.

4. Moteluri. amenajamente cu căsuţe de vacantă. unităţi
penSIUnl.

de cazare agroturistice. popasuri:--~ ••..
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Capi/olul Il/. Dispoziţii finale

Licen!ele eliberate de către ANPCI persoanelor care valorifică obiecte protejate de dreptul de autor si/sat

drepturile conexe (utilizatori), trebuie să prevadă modul de valorificare, suma remuneraţiei ce necesită a f

achi tată, fără a restricţiona numărul de valorificări,

În cazul În care părţile interesate nu pot conveni În privinţa cuantumului remuneraţiei şi a altor condiţii de

licenţiere menţionate la alin, 1) art.SO, ANPCI va apela la Comisia de mediere sau la Arbitrajul specializat În

domeniul proprietăţii intelectuale. instituite de AGEPI.

In cazul producătorilor şi importatori lor echipamentului şi suporturilor materiale destinate imprimărilor.

specificate la alin. (3) a Legii Nr. 139/2010, remuneraţia compensatorie privind valorificarea drepturilor se va

Încasa de către ANPCI până la punerea echipamentului sau suporturi lor În circulaţie (adică, până a le include

în reţeaua de distribuire. imediat după producerea sau importul acestora) şi va constitui nu mai puţin de 3% di!

suma încasată din vânzare a echipamentului.

Tarifele pentru valorificarea drepturilor se stabilesc prin Hotărârea Consiliului ANPC! iar În caz de refuz de

plată din partea Întreprinderilor de Stat şi Comerciale a remuneraţiei, ANPC! va avertiza.Întreprinderile I

respective şi se va adresa În instanţele de judecată cu scopul de a colecta forţat finanţele care trebuiesc atribuit

şi acordarea amenzilor acestor organizaţii conform legislaţiei În vigoare.

Luând În consideraţie situaţia reală pe piaţa drepturilor de autor se recomandă inspectorilor ANPC! negociere,

cuantumului remuneraţiei cu agenţii economici.
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Hotărârea Consiliului ANPC! din 23 octombrie 2012
Extras din procesul verbal mA. (modificat prin

Hotărârea Consiliului ANPC!~19 martie 2014
Extras din procesu!J)e[[ m.l )

Preşedinte al ANPCI (fU) Dr. Iurie Gheorghiţa

I

1. Localuri fără plată de intrare

~Iătitorii (întreprinderi, Chişinău Cahul, CăIăraşi, Comrat,
nstituţii, organizaţii, Bălţi Edineţ, Orhei, Floreşti,

Alte localităţij)ersoane fizice etc.) Tiraspol Drochia, Căuşeni, Soroca,
din localităţile Tighina Ungheni

1 2 3 4
1. Chioşcurile, pt autori, pt autori, pt autori,
Gheretele până la 16 m2 interpreţi, interpreţi, interpreţi,
l:remuneraţie lunară) orod.fonogr. prod.fonogr orod.fonocr

300 300 150
1.1 Gheretele ce
I:omercializează CD 1600 lei pe lună
)VD

l,.2 Producatori de
:')nograme/videograme 3% dar nu mai puţin de 5000 lei pe lună

:t Barurile, cafenelele, ospătăriile, magazinele, clinicile, inclusiv veterinare, frizeriile, farmaciile şi alte
:';tabilimente similare cu suprafaţa comercială de (remuneraţie/lună) care nu fac parte din cele indicate în pct.6:

-'.
până la20 m2

de la 21 la 25 m2

de la 26 la 30 m2

de la 311a 35 m2

~~e la 36 la 40 m2

de la411a45 ro2
600 150

de la 46 la 50 m2 300
de SI la 60 m2

dela611a70m2

de la 71 la 80 ro2

de la 81 la 90 ro2

de la 911a 100 m2

.ie la 101 la 125 m2

,ie la 126 la 150 m2
900 600

300
,le la 151la 175 m2

.e la 1761a 200 ro2

de la 201 la 225 ro2

.ie la 226 la 250 ro2
1200 900 600

dela 251 la 275 ro2

de la 276 la 300 ro2

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

Hepeste 300 ro2 suolimentari
Pt interpr.l{' IDO 100 60,

orodJonocr.(:

,.,.



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

pt interpreţi! prod.fonogr. pt interpreţi! prod.fonogr pt interpreţi/

1: autori autori autori,

f,-până la 30 m2
Drod.fonogr

I'de la 311a 35 m2

I'de la 36 la40 m2 900 500 250
;'dela41Ia44m2

::de la 45 la 50 m2

de la 5Ua 60 m2

'de la 611a 70 m2

,dela711aSOm2 1200 750 500
de la Sila 90 m2

de la 91 la 100 m2

;de lal01la 125 m2

;de la 126 la 150 m2

;de la 1511a 175 m2

:de la 176 la 200 m2
1500 1200Lde la 201 la 225 m2 750

:'rle la 226 la 250 m2

'de la 251 la 275 m2

, de la 276 la 300 m2

Pt autori: Tariful din rubrica precedentă plus câte 10/5/3 lei pentru fiecare 25 m2 '
sUDlimentari

, de peste 300 m2 Pt interpr.l
prod. 200 150 100
fonmIT

i4. Cazinourile până la 100m2 - 2000 lei de la 100 la 200m2 - 3000
peste 200m2 - 4000 leilei

~5. Sălile de sport şi de dans, parcurile de distracţie cu un regim săptămânal de lucru de:
1 - 2 iile 1000 1000 700
•3 -4 iile 1200 1200 900
5-7iile 1500 1500 1000
6. Tarifele minime (remuneraţiellună) 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 conform 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);
',NOTĂ: În cazul când localul face parte din ambele categorii indicate la pct.6.l şi 6.2 sumele coeficienţilor se
:'cumulează.

7. Spaţii de aşteptare (remuneraţiellună), precum urmează:

aeroportul 1500 - -
gara feroviară 1500 300 -
staţia de autobus 600 500 100

r~I,:'~~.U~~:~~;;~~ir:~~~1
~,..:;~_,_'.~,_' ':.c:,_:--::::..~::.~;,\;~:~!
!_~.~--~~~::...::.;~~..~-~
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II. Localuri cuplată de intrare sau cu Încasări pentrul din utilizarea creaţiilor, inclusiv discotecile fără
plată de intrare

l. 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
10% din sumele încasate din plăţile de intrare fie pentru alte servicii contra plată cu utilizarea creaţiilor
muzicale (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 varietăţi,
karaoke, tonomate (jukebox, video, multimedia), cafe-concert, piano-bar, baruri sau cafenele în care muzica are
1) contributie la soecificitatea acestora (soecific 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
lunară minimă spre plată de beneficiarii indicaţi la lit,(a) va constitui:

pt autori pt interpreţil prod.
fonOlIT.

Inmun. Chişinău 25000 lei IO 000 lei
_. ilii':1 mun. BăI . IO 000 lei 5 000 lei
in Orhei, Tiraspol, Tighina, Edineţ, Cal1ul 1000 lei 200 lei
in orăşele (inclusiv centre raionale) 1000 lei 150 lei
In sate (localităţi ruralcl 250 lei 50 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

:t Organizatorii de concerte (dispun de săli de concerte sau arendează, alţii decât interpreţii) vor achita:

:!.l. Remuneraţia de autor în cuantum stabilit prin hotărârea guvernului nr. 641 din 12.07.2001 pentru genul
,:"orespunzător de concert, dar nu mai puţin de 3000 leiI concert;

"

:t2. În cazul refuzului de a prezenta informaţia (rapoartele financiare) privind încasările, remuneraţia de autor
illinimă spre plată de această categorie de beneficiari va constitui:
!

i;u interpreţi autohtoni 10 000 leii concert

'inclusiv cu interpreţi din străinătate 20 000 leii concert

:t3. În cazuilipsei încasărilor, remuneraţia de autor minimă spre plată va constitui: 3000 leii concert

:3. Interpreţiil colectivele de interpreţi care-şi organizează de sine stătător (Iară intermediari) concertele vor
,.chita:

3.1. Remuneraţia de autor în cuantumul stabilit prin hotărârea guvernului nr. 641 din 12.07.2001 pentru genul
;orespunzător de concert, dar nu mai puţin de 2000 lei;

:3.2.In cazul refuzului de a prezenta informaţia privind încasările (scrisă În formă, cu dată şi semnată de
,interpret), remuneraţia de autor minimă spre plată de această categorie de beneficiari va constitui: 5000
leilconcert

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

/



III. Evenimente ocazionale

Tarif minim, lei

,
pe zi pe lună1. În spaţii Închise: pe an

, pt. pt. pt. pt. pt. pt.

autori interpr/ autori interpr/ autori interpr/
DL fon. pL fon pr. fon

'[.2. Petreceri organizate În cadrul unor colocvii, ,
~impozioane, congrese, vemisaje, lansări de carte şi de 100 500 2500
disc şi alte reuniuni profesionale similare

1.3. Târguri sau expoziţii de prezentare a produselor agroalimentare, industriale, materialelor de construcţii,
i:utovehiculelor sau a bunurilor de larg consum: .

ii) în spaţii cu suprafaţa până la 500 m2 500 1000 3000

b) în spaţii cu suprafaţa de peste 500 m2 1000 1500 6000

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

li) în spaţii cu suprafaţa de până la 200 m2 100 200 750

b) în spaţii cu suprafaţa de peste 200 m2 200 400 1500.

:t. În spaţii deschise (evenimente În locuri publice - difuzări În aer liber - concerte cu ocazia diferitor sărbători,
':aţionale, etc, "ziua uşilor deschise" etc.):,
:U. Cu sonorizare generală (remuneraţie/ eveniment):

orăşele - localităţi
Chişinău Bălţi centre

raiona1e rurale (sate)

:z.1.1. Ziua oraşului! comunei
,;u interpreţi autohtoni 5000 lei 4000 lei 2000 lei 1000 lei
';u .interpreţi din străinătate 20000 lei 16000 lei 3000 lei 1500 lei

2.l.2. Ziua Independenţei şi Ziua Limbii Române
,iu interpreţi autohtoni 5000 lei 4000 lei 2000 lei 1000 lei

f-:u interpreti din străinătate 20000 lei 16000 lei 3000 lei 1500 lei
:2.l.3 Ziua Viei şi Vinului
.;:u interpreti autohtoni 10000 lei 5000 lei 2000 lei 1000 lei
.';u interpreti din străinătate 30000 lei 15000 lei 3000 lei t500 lei

2.1.4. Ziua Studenţilor, Tineretului, aniversări ale firmelor

:;u interpreti autohtoni 5000 lei 4000 lei 2000 lei 1000 lei
bu interpreţi din străinătate 20000 lei 16000 lei 3000 lei 1500 lei
:U.5. Cu ocazia alegerilor parlamentare/ locale
6u interpreti autohtoni 10000 lei 5000 lei 1500 lei 1000 lei
;u interpreţi din străinătate 20000 lei 10000 lei 5000 lei 2000 lei

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

pu interpreţi autohtoni 5000 lei 4000 lei 2000 lei 1000 lei
;u interpreti din străinătate 20000 lei 16000 lei 3000 lei 1500 lei

~.l. 7. Alte evenimente ocazionale
cu interpreti autohtoni 2000 lei 1500 lei 750 lei 350 lei
cu interpreţi din străinătate 1-;.1 }\"~.: -<".;-: ...,. ~~-:Li"? ,~:fO'~OOlei 5000 lei 3000 lei 1000 lei1:", -. - . , ,

i .' J
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IV. Plata remuneraţiei compensatorii (cu referire la licenţe de tip Re),,
tu referire la persoanele 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
,1jutOru!cărora pot fi reproduse creaţii în condiţii casnice:

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

':.t suporturilor
echipamentelor suporturilor echipamentelor suporturilor echipamentelor.;omercializarea materiale materiale materiale

dacă
dacă încasările dacă

dacă încasărileîncasările încasările:?ersoanele - pe an nu pe an nu
pe an nu pe an nu

iuridice
depăşesc depăşesc 12

depăşesc depăşesc 4800

3600 = 150 000 =400
1200 = 50 = 150

.. dacă
dacă încasările dacă dacă încasările dacă

dacă încasările!.
încasările încasările încasările'persoanele pe an nu pe an nu pe an nu pe an nu pe an nu pe an nu

fizice depăşesc 24 depăşesc 6000 depăşesc 2400, depăşesc depăşesc depăşesc.: 3600 = 150 000 = 750 1800=75 =200
600 =25 =75

V. Plata remuneraţiei de către companiile de radio sau IV privaţi şi distribuitori de servicii".

1.1 Pentru organizaţiile de difuziune "Radio" privaţi conform zonei de acoperire cuantumul minim:
;

'"LOCALE" - 1000 (Una mie) lei/luna;
;"REGIONALE" - 1750 (Una mie şapte sute cincizeci) lei/lună;
;"NATIONALE" - 2500 (Doua mii cinci sute) lei/lună.
~~

:1.2.Pentru organizaţiile de difuziune "Radio" privaţi ce refuză de a obţine benevol!icenţa obligatorie conform
,zonei de acoperire cuantumul minim:

LOCALI" - 4%(patru) procente/luna din rulajul fmanciar efectuat;", "REGIONALI' - 6%(Şase) procente/luna din rulajul financiar efectuat;

i "NATIONALI" - 8%(Opt) procente/luna din rulajul financiar efectuat.

, 2. Pentru organizaţiile de difuziune "TV" - radiodifuzori privaţi ce deţin licenţe de emisie prin eter conform
, zonei de acoperire cuantumul minim:
,
!"LOCALE" - 1200(Una mie doua sute) lei/luna;
;'REGIONALE" - 2000(Doua mii) lei/luna;,.'
I:NATIONALE"- 3000(Trei mii) lei/luna."
2.1. Pentru organizaţiile de difuziune "TV" ce deţin licenţe de emisie prin satelit, cablu, GSM, INTERNET vor
achita cuantumul renumeraţiei echitabile 2500(Doua mii cinci sute) lei/lună.
;

;

:2.2. Pentru radiodifuzorii privaţi "IV" ce refuză de a obţine benevol licenţa obligatorie cuantumul minim:
,

t::r-.: ..~..~___
, "LOCALI" - 4%(patru) procente/lună din rulajul financiar efectuatif~'! ",~;';j~U'\>/iRS:'~i
: REGIONALI" - 6%(Şase) procente/lună din rulajul financiar efectuat; ~ rc::,-",:'ic.~!.::!::~~:'~.J
) " 8%(Opt) procente/lună din rulajul financiar efectuat. LJ.J___ S~'i:;''''',~'.;~:ti"NATIONALI" -
r ----:..:....::...:..:~._j
2.3. Pentru radiodifuzorii publici, după zona de acoperire se propune cuantumul minim:

.<.



•, ", .
, "LOCALI"- 50 lei/ora de emisie, emisiunile in repetare - 30 lei/ora de emisie;
" "REGIONAL!" - 75 lei/ora de emisie, emisiunile in repetare - 55 lei/ora de emisie;
: ,,NATIONALA"- 125 lei/ora de emisie, emisiunile in repetare - 80 lei/ora de emisie.

2,..4.Pentru radiodifuzorii privaţi "TV" ce refuz
ă de a obtine benevol licenta cuanturn:,

"LOCALI" - 6%(Şase) procente/luna din rulajul financiar efectuat;
"REGIONALI" - 8%(Opt) procente/luna din rulajul financiar efectuat;
"NATIONALI" - lO%(Zece) procente/luna din rulajul financiar efectuat.

2':.1. Pentru distribuitorii de servicii care efectuează retransmiterea serviciilor de programe TV si Radio care
obţin benevol licenţa obligatorie, remuneraţia echitabilă se stabileşte un cuanturn de:,

1 (Unu) leu/abonat/luna, dar nu mai puţin de 5.6%(Cinci punct şase) procente din rulajul financiar efectuat in
conformitate cu uzanţele si tarifele minime stabilite de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea m.641 din
12.07.2001.
,

"1.2 Pentru distribuitorii de servicii care efectuează retransmiterea serviciilor de programe TV şi Radio care
r:efuză de a obţine benevol licenţa obligatorie ce stabileşte un cuanturn de:

10%(Zece) procente/luna din rulajul financiar efectuat.

4. Pentru unităţile de transport de tip TAXI

-l(Unul) leu/zi pentru companiile din afara mun. Chişinău şi 100(Una suta) lei/luna pentru companiile mun.
Chişinău.
l'.entru unităţile de transport importate si utilate cu difuzoare de reproducere a copiei private se stabileşte un
(;uantum in conformitate cu prevederile art.26 din Legea 139/2010 din 02.07.2010.
-

VI.Plata pentru unităţile de cazare a căror camere sunt utilate cu echipament radio - IV
(remuneraţie/lună)

1.1. Hoteluri până la categoria de 3 stele inclusiv, situate În oraşe: pt autori
pt interpreţ!

prod.
fonograme

ii) cu capacitate de cazare până la 10 camere
:

f--:
"

b) cu capacitate de cazare de la 10 până la 30 camere

1000

3000

,
i;) cu capacitate de cazare de la 31 până la 50 camere

d) cu capacitatea de peste 50 camere

5000

10000

i.2. Hoteluri până la categoria de 3 stele, situate În staţiuni balneoclimaterice:

280

575

i a) Cu capacitate de cazare mică
j~~

: b) Cu capacitate de cazare medie (31-1 00 camer~0i~,~~~) /385

-r c) Cu capacitate de cazare mare ~ţ ~:~Ht ~:o,_ / v

'1.3. Hoteluri de categoria 4 stele sau superioare '~l<:~?â~:G1-};5{(~
:1.4. Moteluri, amenajamente cu căsuţe de vacanţă, unit~ i ca caiăili "';1\\
lil!l"oturistice, oooasuri turistice, oensiuni "v v

80

115

175

16000

1600

/ -! •
-: 1..{/
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