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METODOLOGIE 

privind stabilirea remuneraţia cuvenită titularilor de drepturi 
pentru retransmisia prin cablu 

 
1. Prezenta Metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 139 din 2 

iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi are ca scop stabilirea modului de acumulare și achitare a remuneraţiei cuvenite titularilor de 
drepturi pentru retransmisia prin cablu, precum și cuantumul acestei remunerații. 

 
2. În sensul prezentei metodologii, prin utilizare se înţelege retransmiterea simultană, 

nealterată și integrală de către operatorul rețelei prin cablu, inclusiv prin fir, prin fibră optică sau 
prin orice alt procedeu similar, sau printr-un sistem de difuzare prin unde scurte, pentru 
recepționarea de către public, a unei transmisii inițiale, cu sau fără fir, inclusiv prin satelit, de 
servicii de programe, de radiodifuziune sau de televiziune, destinate recepționării de către public 
a operelor muzicale, operelor cinematografice sau a altor opere audiovizuale, operelor scrise, 
operelor din domeniul artelor vizuale, a videogramelor şi a fonogramelor.  

 
3. Utilizator, în sensul prezentei metodologii, este persoana fizică sau persoana juridică ce 

realizează activităţi de retransmisie prin cablu, aşa cum a fost definit la pct. 1. 
 
4. Orice utilizare a obiectelor dreptului de autor și ale drepturilor conexe poate fi realizată 

doar în temeiul unei licențe eliberate de organizația de gestiune colectivă desemnată colector 
unic, care obligă utilizatorul să achite o remunerație lunară, în conformitate cu prevederile 
prezentei Metodologii. 

 
5. Remunerația pentru dreptul de retransmisie constituie 2% din veniturile obținute din 

activitatea de retransmisie a serviciilor de programe, fără taxa pe valoarea adăugată, dar nu mai 
puțin de 0,5 lei per abonat pe lună. 

 
6. Remuneraţia se achită până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care este datorată. 

Pentru întârzieri la plata remunerației, utilizatorii datorează penalități de întârziere, aferente 
sumelor neachitate la termen, echivalente cu X% pe zi de întârziere. 

 
7. Utilizatorul ce face achitarea în avans beneficiază de o reducere de X%. 
 
8. Remunerația achitată de către utilizatori se repartizează de către organizația de gestiune 

colectivă desemnată colector unic organizațiilor beneficiare, care, achită efectiv remunerația 
titularilor de drepturi, în modul următor:  
 

Categorii de titulari de drepturi Remunerația 
Autori opere muzicale  0,6% 
Autori de opere audiovizuale                                0,66%  
Autori opere scrise  0,05% 
Autori de opere din domeniul artelor vizuale 0,03% 
Interpreţi a căror interpretare este fixată pe 
fonogramă 

0,11% 



Interpreți de opere audiovizuale  0,22% 
Producători de fonograme 0,11% 
Producători de videograme  0,22% 

 
9. Utilizatorul are obligaţia de a achita, prin intermediul organizației de gestiune colectivă 

desemnată colector unic, remuneraţiile procentuale prevăzute în tabelul de mai sus, determinate 
din baza de calcul, reprezentând drepturile de autor şi conexe.  

 
10. Baza de calcul al remuneraţiilor reprezentând drepturile titularilor de drepturi de autor şi 

de drepturi conexe, datorate de utilizatori, este constituită din veniturile obținute din activitatea 
de retransmisie a serviciilor de programe, fără taxa pe valoarea adăugată. 

 
11. Veniturile specificate în pct. 10 se stabilesc pe baza rapoartelor prezentate autorității 

publică centrale de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice. 
 
12. Utilizatorii vor putea retransmite prin cablu numai programe de radiodifuziune şi 

televiziune pentru care radiodifuzarea se face cu respectarea drepturilor de autor şi a drepturilor 
conexe, respectiv în baza unei licenţe neexclusive acordate de organizația de gestiune colectivă 
desemnată colector unic. 

 
13. Utilizatorii au obligaţia să comunice organizației de gestiune colectivă desemnată 

colector unic, până la data de 15 a fiecărei luni, un raport privind serviciile de programe 
retransmise în luna precedentă. Raportul va cuprinde pentru luna de raportare: lista serviciilor de 
programe de radiodifuziune şi/sau televiziune retransmise, numărul de abonaţi şi valoarea 
abonamentului. Raportul va fi prezentat cu o scrisoare de însoțire semnată de reprezentantul 
legal al utilizatorului, prin care se va confirma, pe propria răspundere, veridicitatea informaţiilor 
ce sunt conţinute în raport şi în documentele anexate acestuia. Informaţiile ce fac obiectul 
raportării pot fi transmise şi în format electronic.  

 
14. Ori de câte ori o organizație de gestiune colectivă solicită în scris, utilizatorul are 

obligaţia de a-i comunica acesteia informaţiile şi documentele care sunt necesare pentru 
colectarea veniturilor provenite din drepturi, pentru repartizarea şi achitarea către titularii de 
drepturi a sumelor datorate. 
 

 
 

     
 


