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Hotarărea Consiliului de Administrare al ANPC! din 10.09.2013

Extras din procesul verbal nr.3

Preşedintele Gheorghiţa

REGULAMENTUL PRIVIND DISTRIBUIREA REf'lUNERATIEI DE AUTOR

Capi/olul!' Dispoziţii generale.

In conformitate cu articolele 7,18, 26- alineatul 10 b), Il alineatul 7 b), 49 alineatul 5) a Legii NI.
139 din 2 iulie 2010 "privind dreptul de autor si drepturile conexe", Hotărârea nr. 641 a Guvernului
Republicii Moldova din 12.07.2001, Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale
(ANPCJ) are dreptul de a gestiona distribuirea remuneraţiei de autor. Cuantumul remuneraţiei care se
stabileşte conform legii nu poate ti mai mic decât tarifele minime ale remuneraţiei de autor aprobate
prin lege.

Capitolul II. Metodologia de stabilire a tarifelor pentru distribuirea remuneraţiei de autor.

ANPC! repartizează. conform prevederilor legii, după deducerea cheltuielilor efective aferente
gestionării drepturilor, distribuirea remuneraţiei de autor În modul următor:

-În cazul emisiunilor de televiziune retransmise prin cablu: producătorilor de opere audiovizuale sau
de videograme-15%, autorilor de opere audiovizuale, alţii decât compozitorii de text pentru opere
musicale-20%, autorilor de opere literare- 2,5%, autorilor de opere de artă şi fotografice-2,5%,
interpreţi lor a căror interpretare este fixată pe fonogramă- 15%. interpreţilor de opere audiovizuale-
10%, producătorilor de fonograme- 10%

-În cazul emisiunilor de radio retransmise prin cablu compozitorilor şi autorilor de text pentru operele
musicaIe-40%, autorilor de opere literare-l 0%. interpreţilor- 25%, producătorilor de fonograme- 25%
- referitor la reproducerea operelor audiovizuale sau a videogramelor: autorilor - 40% ( in aceasta

categorie intră: autorii (coautorii) operei audiovizuale: a) realizatorul principal (regizorul-scenograf):
b) autorul scenariului (scenaristul) ; c) autorul dialogului: d) compozitorul-autorul operei muzicale
(cu sau fără text) special creată pentru opera audiovizuală; e) operatorul; f) pictorul scenograf; g) alţi
posibili autori care au contribuit in mod creativ la realizarea operei audiovizuale; h) autorul operei
create anterior care a fost inclusă după transformare sau nemodificată. intr' o operă audiovizuală;

interpreţilor (actorilor) - 30%, producătorilor acestora - 30%;

- referitor la reproducerea fonogramelor: autorilor de text, compozitorilorr-:?'4,i:!1~1\f"ft~:t..P('~.~i;;A \
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Organizaţia de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale va transfera cotele remuneraţiilor
prevăzute, datorate categoriilor de titular de drepturi pe care nu-i reprezintă pe respectivii titulari
organizaţiilor de gestiune colectiva care ii reprezintă pe respectivii titulari şi care sunt responsabile de
acumularea şi repartizarea intre acestea a sumelor corespunzătoare,

In scopul distribuirii echitabile a remuneraţiei de interpret si autor se vor introduce coeficienţii de
distribuire a banilor in corespundere cu cota de popularitate a difuzării pieselor fiecărui interpret şi
autor.

Pentru o mai buna eficienta a distribuirii remuneraţiei se vor aplica programe de calcul de calculator
a distribuirii remunerării,

Capitolul III. Dispoziţii finale

Distribuirea remuneraţiei de autor se va discuta şi aproba prin hotărârea Consiliului ANPCI.

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale, confom1 alineatului 5 al articolului 49 a
Legii nr. I39/20 10 "privind dreptul de autor şi conexe" are dreptul să redistribuie sumele remuneraţiei
acumulate de la utilizatori. care, in decurs de 3 ani de la data incasării lor in contul său nu au fost
revendicate. prin adăugarea lor la sumele care urmează a fi repartizate titularilor de drepturi sau in alt
mod stabilit ce ţine cont de interesele titulari lor de drepturi şi care nu contravine legislaţiei in vigoare.
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