
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA-NEAMȚ 
INFORMEAZĂ AGENȚII ECONOMICI 

care funcţionează pe teritoriul municipiului 
Piatra-Neamț 

că au obligativitatea legală de obţinere a Autorizatiei-Licență 

pentru comunicarea publică a muzicii (fonogramelor) emisă de 

Uniunea Producătorilor de Fonograme din Romînia (UPFR) 

 

 Agenţii economici care comunică public muzica în scop ambiental prin intermediul radio, tv, 

laptopuri/calculatoare şi orice alte instalaţii audio, conform documentelor legale menţionate în 

documentul atașat,  poartă denumirea de utilizatori şi sunt grupaţi în următoarele categorii: 

• Unităţi de alimentaţie publică: restaurante, autoserviri, terase, baruri, cafenele, ceainării, 

braserii, fast-food-uri, rotisem etc. 

• Unităţi comerciale sau prestatoare de servicii, showroom-uri, duty-free-uri, magazine, galerii, 

spaţii primire clienţi, casierii, parcuri etc. 
• Târguri sau expoziţii, evenimente cu publicitate sau mijloace prin care se face publicitate; 

• Societăţi care fac publicitate cu vehicule, standuri, bannere, ecrane, machete fixe/gonflabile, 

remorci mobile etc. 

• Spectacole diverse (teatru, circ etc. pentru muzica difuzată înainte, în timpul şi după spectacol); 

• Unităţi de cazare (motel, vilă turistică, pensiune, hotel, cămine cu regim special etc.) 

• Transportatorii care desfăşoară activitatea de transport rutier de pasageri - mijloc de transport 

echipat cu instalaţie de sonorizare, radio, TV (taxi, maxi taxi, rent-a-car cu şofer, local, 

interjudeţean, extrajudeţean ş.a.m.d.) 

• Autogărîle, gările, spaţiile de aşteptare pentru pasageri - spaţiu dotat cu instalaţie de 

sonorizare; 

• Transport pe cablu dotat cu instalaţie de sonorizare (telecabină, telegondolă, spaţii de 

aşteptare, lifturi şi ascensoare); 

• Transporturile feroviare de pasageri - garnitură ferovială echipată cu instalaţie de sonorizare; 
• Ambarcaţiuni de agrement şi de transport pasageri dotate cu instalaţie de sonorizare; 

• Parcările auto dotate cu instalaţii de sonorizare; 

• Stadioanele, complexurile sportive, sălile de sport dotate cu instalaţii de sonorizare; 

• Parcurile de distracţii şi/sau agrement, ştranduri, piscine, piscine hotel, litoral, pârtii de schi şi 

patinoare, locuri de joacă, sală de fitness sau culturism, sală masaj; 

• Birourile şi spaţiile de producţie; 

• Telecomunicaţiile (centrală telefonică cu apel în aşteptare) şi altele; 

• Evenimentele (inclusiv Ziua Oraşului, Ziua Recoltei etc.) 

• Cluburile şi Pub-uri; 

• Şcolile de dans, sălile de aerobic, zumba etc. 

• DJ-ii.  


