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DECIZIA nr. 1/4
din 21 ianuarie 2016
Cu privire la reperfectarea condiţiilor
la licenţa de emisie pentru postul de televiziune „TV-Găgăuzia”
Prin scrisoarea nr. 1 din 04.01.2016, Compania Publică „Gagauziya Radio Televizionu”,
fondatoarea postului de televiziune „TV-Găgăuzia”, solicită Consiliului Coordonator al
Audiovizualului reperfectarea Licenţei de emisie seria AC nr. 000081 din 16.07.2015 prin modificarea
parametrilor tehnici ai staţiei de televiziune analogică în localitatea Comrat – înlocuirea canalului TV
36 cu canalul TV 49.
Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, ca urmare a
examinării demersului Companiei Publice „Gagauziya Radio Televizionu” nr. 84 din 08.12.2015, a
constatat că din punct de vedere tehnic este posibilă funcţionarea staţiei de televiziune analogică susmenţionată cu noii parametri, în scopul asigurării funcţionării staţiei de televiziune analogică din
Republica Moldova pînă la data de 31.12.2017, conform prevederilor Legii nr. 167 din 31.07.2015.
Astfel, conform calculelor efectuate de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor, staţia de televiziune analogică din localitatea Comrat poate funcţiona cu următorii
parametri tehnici:
- Localitatea – Comrat;
- Coordonatele geografice: 46°N17'41"; 028°E40'33";
- Canalul TV – 49;
- Offset-8M;
- P.A.R. = 25,0 dBW;
- Înălţimea efectivă maximă a antenei – 139 m;
- Polarizarea – orizontală;
- Diagrama antenei – circulară;
- Standardul TV – K.
În conformitate cu prevederile art. 23, 25, 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 25 din Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de
eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, aprobate prin Hotărârea nr. 433-XVI
din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi în temeiul actelor prezentate, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite cererea de reperfectare (cu eliberarea unui formular nou) a condiţiilor la Licenţa de
emisie seria AC nr. 000081 din 16.07.2015, eliberată Companiei Publice „Gagauziya Radio
Televizionu” pentru postul de televiziune „TV-Găgăuzia”, prin înlocuirea în localitatea Comrat a
canalului TV analogic 36 cu canalul TV analogic 49, precum urmează: Canalul TV – 49; localitatea –
Comrat, coordonatele geografice: 46°N17'41"; 028°E40'33"; offset-8M; P.A.R. = 25,0 dBW; înălţimea
efectivă maximă a antenei – 139 m; polarizarea – orizontală; diagrama antenei – circulară; Standardul
TV – K (PRO – (7) UNANIM – D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU,
M. ONCEANU-HADÎRCĂ ș i D. VICOL).
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2. Pentru reperfectarea condiţiilor la licenţa de emisie, Compania Publică „Gagauziya Radio
Televizionu” va achita o taxă în valoare de 325 de lei.
3. Datele bancare pentru reperfectarea condiţiilor la licenţa de emisie:
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46
c/f: 1006601004024
Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
Codul IBAN – MD95TRPAAA142310A00348AA
Plata pentru reperfectarea condiţiilor la licenţa de emisie.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia licenţiere şi autorizare şi
Serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
5. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web
a CCA.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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