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DECIZIA nr. 24/164
din 28 septembrie 2018
Cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată „Vocea Media” SRL pentru postul de
radio „Vocea Basarabiei”
Prin cererea f/nr. din 09 iulie 2018, „Vocea Media” SRL, fondatoarea postului de radio „Vocea
Basarabiei”, a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului reperfectarea Condițiilor la Licența
de emisie seria AC nr. 000730 din 13.10.2016, prin modificarea parametrilor tehnici ai stației de
radiodifuziune pe frecvența 92,7 MHz – Briceni.
În cadrul ședinței publice din 01august 2018, membrii CCA au avut unele obiecții și neclarități cu
privire la actele prezentate de către „Vocea Media” SRL, drept urmare au decis, prin consens, amânarea
examinării cererii f/nr. din 09 iulie 2018.
Ulterior, „Vocea Media” SRL s-a conformat cerințelor și a prezentat actele necesare.
În temeiul Avizului Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (în prezent Ministerul
Economiei și Infrastructurii) nr. 06/1-1489 din 22.06.2010, potrivit calculelor efectuate, stația de
radiodifuziune Briceni, frecvența 92,7 MHz, va putea funcționa cu următorii parametri tehnici:
Localitatea – or. Briceni, frecvența 92,7 MHz, P.A.R. maximă – 25,0 dBW; coordonatele geografice
48°N21'00" - 027°E06'30"; polarizarea – orizontală; înălțimea efectivă maximă a antenei – 70 m.
În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (6) din Legea cu privire la reglementarea prin licențiere
a activității de întreprinzător nr. 451 din 30.07.2001, ale art. 23, 25, 28, 36, 39-41 din Codul
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 25 din Regulamentul cu privire
la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, aprobate
prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, și în temeiul actelor
prezentate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite cererea de reperfectare (cu eliberarea unor formulare noi) a Condițiilor la Licența de
emisie seria AC nr. 000730 din 13.10.2016, eliberate „Vocea Media” SRL pentru postul de radio „Vocea
Basarabiei”, prin modificarea parametrilor tehnici ai stației de radiodifuziune pe frecvența 92,7 MHz,
localitatea – or. Briceni: P.A.R. maximă – 25,0 dBW; coordonatele geografice 48°N21'00" –
027°E06'30"; polarizarea – orizontală; înălțimea efectivă maximă a antenei – 70 m (PRO – (8) – D.
VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC
și C. DUCA).
2. Condițiile la Licența de emisie seria AC nr. 000730 din 13.10.2016, eliberate „Vocea Media”
SRL pentru postul de radio „Vocea Basarabiei”, sunt declarate nevalabile.
3. Modificările respective vor fi introduse în Registrul de licențiere.
4. Pentru reperfectarea licenței de emisie, „Vocea Media” SRL va achita o taxă în valoare de 325
de lei.
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Datele bancare pentru reperfectarea licenței de emisie:
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab nr. 46
c/f: 1006601004024
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și
Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
6. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a
CCA.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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