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ATENŢIE! C ererea se com pletează p e calculator sau se dactilografiază.

Către,
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI

Persoana juridică Radio PLAI S.R.L., solicită prin prezenta:

modificarea licenţei de emisie
Seria AC nr. 000013 din data de 29.01.2014

I.

D ate necesare identificării si com unicării eficiente cu solicitantul:

D enum irea/num ele solicitantului Radio PLAI S.R.L.

1. A dresa com pletă a sediului legal al societăţii:
Republica Moldova, mun. Chişinău, MD-2025, str. Ion Inculeţ 105;
Tel.: (022) 79 74 04, Mobil: 0691 63 280, www.radioplai.md, info@radioplai.md

Actele juridice ale societăţii:
2. Certificatul de înregistrare a societăţii nr. 1010600030386 din data 26.08.2010.
3. Actul constitutiv al societăţii'. Decizia privind înregistrarea modificărilor dosar nr.
1010600030386 din 05.10.2018.
4. Cota de participare a asociaţilor în societatea com ercială solicitantă sau după caz în alta deţinătoare
de licenţă de emisie din domeniul serviciilor m edia audiovizuale aflate sub ju risdicţia Republicii
M oldova: Maria COVALENCO 100%.
5. Numele şi prenum ele reprezentatului: Sergiu Răileanu
A dresa com pletă a reprezentantului: Mun. Chişinău, str. Ion Inculeţ 105/4, of. 113
Tel.: 022 79 74 04 M obil: 0691 63 280, A dresa e-mail: info@radioplai.md

6. Lista celorlalte servicii de program e p e care le asigură furnizorul de servicii media:
Postul de Radio PLAI
7. Numele ş i prenum ele persoanelor responsabile de conducerea societăţii: Maria COVALENCO,
Republica Moldova, Chişinău, MD-2025, str. Ion Inculeţ 105
Tel.: (022) 79 74 04, Mobil: 0691 07 913, maria.covalenco@gmail.com
8. Nume persoane care îşi asumă responsabilitatea editorială:

Sergiu Răileanu, director programe.
Mun. Chişinău, str. Ion Inculeţ 105/4, of. 113
Tel.\ 022 79 74 04 Mobil: 0691 63 280, A dresa e-m ail : info@radioplai.md
I. Date despre furnizorul de servicii media:
1. Tipul serviciului de programe: radio
2. Modalitatea de difuzare: prin eter, alte reţele de comunicaţii electronice
3. Localitatea: Mun. Chişinău
4. Zona de difuzare:

106.8 MHz - Floreşti, P.A.R = 32,0 dBW,
100.5 MHz - Briceni, P.A.R = 30,0 dBW,
92.60 MHz - Ivancea, Orhei, P.A.R = 21,4 dBW,
98.20 MHz - Cahul, P.A.R = 25,0 dBW,
98.80 MHz - Cimişlia, P.A.R = 34,0 dBW,
97.20 MHz - Chişinău, P.A.R = 30,0 dBW,
101.5 MHz - Căuşeni, P.A.R = 42,0 dBW,
102.9 MHz - Mîndreştii Noi, P.A.R = 33,0 dBW,
104.6 MHz - Criuleni, P.A.R = 20,0 dBW, cureducere a P.A.R pînă la 10.0 dBW în sectoarele 180°230° respectiv 340°-350°, înălţimea maximă a antenei 100
m,
100.5 MHz - Ştefan Vodă, P.A.R = 23,0 dBW, cu reducere a P.A.R pînă la 19,6 dBW în sectoarele 90°100°, înălţimea maximă a antenei 135 m,
89.40 MHz - Leova, P.A.R = 30,0 dBW, cu reducere a P.A.R pînă la 26,0 dBW în sectoarele 210°-320°,
înălţimea maximă a antenei 169 m,
5. Licenţa de emisie: Seria AC nr. 000013 din data de 29.01.2014
6. Frecvenţa/Canal:
106.8 MHz - Floreşti, P.A.R = 32,0 dBW,
100.5 MHz - Briceni, P.A.R = 30,0 dBW,
92.60 MHz - Ivancea, Orhei, P.A.R = 21,4 dBW,
98.20 MHz - Cahul, P.A.R = 25,0 dBW,
98.80 MHz - Cimişlia, P.A.R = 34,0 dBW,
97.20 MHz - Chişinău, P.A.R = 30,0 dBW,
101.5 MHz - Căuşeni, P.A.R = 42,0 dBW,
102.9 MHz - Mândreştii Noi, P.A.R = 33,0 dBW,
104.6 MHz - Criuleni, P.A.R = 20,0 dBW, cu reducere a P.A.R pînă la 10.0 dBW în sectoarele 180°230° respectiv 340°-350°, înălţimea maximă a antenei 100 m,
100,5 MHz - Ştefan Vodă, P.A.R = 23,0 dBW, cu reducere a P.A.R pînă la 19,6 dBW în sectoarele 90°100°, înălţimea maximă a antenei 135 m,
89.40 MHz - Leova, P.A.R = 30,0 dBW, cu reducere a P.A.R pînă la 26,0 dBW în sectoarele 210°-320°,
înălţimea maximă a antenei 169 m.__________________________________________________________

7. Denumirea furnizorul de servicii media:

actuală: Radio Plai S.R.L
8. Elemente de identificare (se vor anexa: sigla postului, prezentată grafic sau pe suport electronic color,
în cazul serviciilor de televiziune, respectiv, semnalele de identificare ale postului, înregistrate pe suport
electronic, în cazul serviciilor de radiodifuziune sonoră)

9. Adresa juridică:

Mun. Chişinău, str. Ion Inculeţ 105/4, of. 113
10. Amplasament staţie de emisie:
actual: Conform p.4
11. Licenţa de emisie: Seria AC nr. 000013 din data de 29.01.2014
12. Licenţa de utilizare / Declaraţiei informative-tip: nr. AS 000159, eliberată la data de Seria AC nr. 000013
din data de 29.01.2014.
13. Formatul serviciului media audiovizual:

generalist
14. Orarul de difuzare (numai pentru producţia proprie) în conformitate cu art. 4 alin. (4) din Codul
serviciilor media audiovizuale:

Luni - Duminică: 21.6 ore
15. Menţiuni speciale:
(după caz, orarul şi limba de difuzare a emisiunilor dedicate minorităţilor naţionale)
16. Date tehnice privind difuzarea serviciului media audiovizual:
16.1. Frecvenţa solicitată:
89,5 MHz, PAR (dBW) = 36,0, H ef (m) = 120, verticală, Localitatea: Edineţ
90,3 MHz, PAR (dBW) = 39,0, H ef (m) = 80, verticală, Localitatea: Rezina
92,3 MHz, PAR (dBW) = 31,0, H ef (m) = 270, verticală, Azimuturile sectorului de reducere PAR
(grade)/(dBW) = 240-310/20,5, Localitatea: Ungheni
17. Se va ataşa delegaţia de împuternicire a reprezentantului.
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A utentificarea

CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI
MD-2012, Chişinău, str. V. Pârcălab nr. 46
Tel.: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71
e-mail: office@cca.md. http://www.audiovizual.md
STR UCTURA SER VICIUL UI MEDIA A UDIO VIZUAL
FURNIZORI DE SERVICII MEDIA LINIARI

A. Datele de identificare solicitant / titular licenţă de emisie
A . l . Titular de licenţă: „Radio Plai” SRL
A.2. Denumirea furnizorului de servicii media: „Radio Plai”

B. Formatul de principiu şi structura serviciului media audiovizual
B.l. Formatul serviciului media audiovizual:
Generalist
B.2. Structura programelor după sursa de provenienţă (Total - 100%)
Total ore de emisie săptămânală - 168 ore
Producţie proprie: 90%
Programe audiovizuale locale realizate în exclusivitate de furnizorul de servicii media - 90%
Programe audiovizuale locale realizate în coproducţie şi cu contribuţia furnizorului de servicii media - 0%

Producţii audiovizuale ale altor producători: 0%
Programe audiovizuale realizate de producători independenţi aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova - 0%
Programe audiovizuale realizate de producători ce provin din statele membre ale Uniunii Europene şi/sau din
statele terţe participante la Convenţia europeană privind televiziunea transfrontalieră - 0%
Programe audiovizuale realizate de producători ce nu se află sub jurisdicţia Republicii Moldova - 0%

Programe retransmise/preluate/achiziţionate: 0%
Realizate de alţi furnizori de servicii media aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova - 0%
Realizate de furnizori de servicii media ce nu se află sub jurisdicţia Republicii Moldova: - 0%

B.3. Opere europene
Procente rezervate operelor audiovizuale europene: 90%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene realizate de către furnizor: 90%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene: 90%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene create de producători independenţi din Republica Moldova: 0%

B.4. Structura serviciului media audiovizual pe tipuri de programe:

-

Programe informative şi analitice - 5%
Programe educaţionale şi culturale - 3%
Filme (artistice, documentare, animaţie) - 0%
Muzică - 40%
Alte tipuri de emisiuni - 42%
Teleshopping, sponsorizare -1%
Publicitate - 4%
Promo :J>% ____________________________

/
Director programe
Sergîu Răileanu

13.03.2020

Consiliul Coordonator al Audiovizualului din
Republica Moldova

Proiect editorial
“Radio PLAI”

Aprob:
D irector de program e,
Sergiu Răileanu

13.03.2^20

Chişinău 2020

Cuprins:

1. Scopuri, sarcini.
2. Timpul şi volumul de emisie.
3. Caracterizarea şi tematica emisiunilor realizate.
4. Genul de emisie şi modul de transmisiune.
5. Raza de emisie şi componenţa auditoriului.

1. Scopuri, sarcini

Radio Plai este un post generalist care propune ascultătorilor ştiri de ultim ă oră, emisiuni
inform ative, rubrici utilitare dinamice, show-uri, m uzică de cea m ai bună calitate.
Radio Plai evită artificialul şi non-valoarea în toată activitatea, pentru a putea fi firesc şi
natural. Principiile de selectare a inform aţiei este veridicitatea surselor, im portanţa şi
utilitatea acestora pentru ascultător. R adio Plai nu se vrea a fi un radio exclusivist prin
alegerea unei muzici voit excentrice. Ţinem să prom ovăm m uzica ce ne permite accesul la
universalitate prin prism a ţării noastre. Radio Plai înseam nă echipă, încredere, dar în primul
rând - înseam nă oameni.

Radio Plai este o m odalitate de regăsire a echilibrului personal, un izvor de liniştitoare şi
profunde sonorităţi. Este un instrum ent al stării de normalizare pentru o societate aflată într-o
avidă căutare de sine şi de repere adevărate. Este un instrum ent aflat tot timpul la dispoziţia
m elom anilor şi a oam enilor simpli.
Obiectivul principal constă în prom ovarea inform aţiei veridice, reflectarea echidistantă a
evenim entelor din ţară şi de peste hotare.
Un alt scop important realizat al postului de radio “Plai “ este aportul la diversificarea
surselor autohtone de inform are în masă, or, anume acestea aduc ştirea la urechea
ascultătorului şi-i creează opinii, emoţii, sentimente. Ascultătorul Radio Plai este mereu
inform at despre cele mai actuale evenimente din ţară şi din lume, această informare
efectuîndu-se într-o m anieră corespunzătoare spiritului ascultătorului - dinamic şi interesant.

2.Timpul şi volumul de emisie

Postul de radio “Plai “ difuzează 24 de ore din 24, 7 zile în săptămână. Programele proprii
constituie 90% din grilă, acestea fiind în perm anentă dezvoltare.

3.Caracterizarea şi tematica emisiunilor realizate

Radio Plai realizează em isiuni ce reprezintă interes pentru publicul ţintă - program e cu
caracter generalist. A cestea sunt atât cu caracter informativ, cât şi de divertisment. Tematica
este cât se poate de vastă - ştiri, analize, istorie, călătorii, sănătate, curiozităţi, satiră, ştiri,
sport, meteo, m odă şi alte tematici. Tem atica em isiunilor, timpul, limba de difuzare şi durata
lor sunt expuse am ănunţit în grila de emisie.

4.Gemul de emisie şi modul de transmisie.

R adio Plai îşi efectuează em isia prin radiodifuziune. M odul de transm isie - prin eter.

5.Raza de emisie şi componenţa auditorului.

M om entan Radio Plai difuzează în următoarele localităţi: Chişinău, Ştefan Vodă, Criuleni,
Căuşeni, Floreşti, Briceni, Orhei, Cahul, Cimişlia, Cărpineni (Hânceşti), Leova razele de
em isie cuprinzând localităţile vizate, precum şi din localităţile adiacente acestor puncte.
Publicul ţintă al postului sunt în egală m ăsură femei şi bărbaţi social activi. Conceptual,
categoriile de vârstă se încadrează între 23 şi 68 de ani. D ar delim itările nu pot fi foarte
stricte, pentru că, aşa cum se ştie, gusturile sunt diferite. Unul din sloganele noastre defineşte
clar auditoriul postului: „Un post pentru tineri de toate vârstele”.

Grila de emisie săptămânală - Radio PLAI
luni-vineri
Intervalul de timp:

D enumirea
programului:

0 7 :0 0 -0 7 :0 5
0 8 :0 0 -0 8 :0 5
0 9 :0 0 -0 9 :0 5
07:05 -1 0 :0 0

Ştirile
„Radio Plai”

1 0:00-10.05
1 0:05-11:00
1 1 :00-11:05
1 2 :00-12:05
1 3 :00-13:05
1 1 :05-14:00
1 4 :00-14:05
15:00-15:05
16:00 -1 6 :0 5
1 7 :00-17:05
14:05 -1 8 :0 0
1 8 :00-18:05
1 9:00-19:05
2 0 :0 0 -2 0 :0 5
2 1 :0 0 -2 1 :0 5
18:05-21.00
21:05 -0 7 .0 0

Genul program ului .

Sursa de provenienţă a
program ului:

L im ba de
difuzare:

D ifuzarea
muzicii
autohtone:

Inform aţia cu
privire la
program ele
achiziţionate,
preluate şi
retransmise:

Informativ

Produs propriu

Română

-

-

Alte tipuri de
programe
Informativ

Produs propriu

Română

70%

-

Produs propriu

Română

-

-

Alte tipuri de
programe

Produs propriu

Română

70%

-

Informativ

Produs propriu

Română

-

-

„Amiaza
radio-activă”
Ştirile
„Radio Plai”

Alte tipuri de
programe

Produs propriu

Română

70%

-

Informativ

Produs propriu

Română

-

-

„Prom enada
pe Plai”
Ştirile
„Radio Plai”

Alte tipuri de
programe

Produs propriu

Română

70%

-

Informativ

Produs propriu

Română

-

-

“Cursa de
seară”
„Nocturna
Radio PLAI”

Alte tipuri de
programe
Muzică

Produs propriu

Română

70%

-

Română

70%

-

„Dimineaţa pe
Plai”
Ştirile
„Radio Plai”
„Dialog
m atinal”
Ştirile
„Radio Plai”

Grila de emisie săptămânală - Radio PLAI
sâmbătă - duminică
Intervalul de timp:

D enum irea
programului:

Genul programului:

Sursa de provenienţă a
program ului:

Lim ba de
difuzare:

D ifuzarea
m uzicii
autohtone:

Inform aţia cu
privire la
program ele
achiziţionate,
preluate şi
retransmise:

1 0 :00-12:00

„Escapada de
week-end - I”
„TOP 10
Radio PLAI”
„Escapada de
week-end - II”
„Nocturna
Radio Plai”

Alte tipuri de
programe
Alte tipuri de
programe
Alte tipuri de
programe
Muzică

Produs propriu

Română

70%

-

Produs propriu

Română

70%

-

Produs propriu

Română

1 2 :00-13:00
1 4 :00-18:00
1 8 :00-10:00

-

Română

70%
70%

-

APROBAT

13 martie 2020

Director general
"Radio Plai" SRL
/

Maria Covalenco

Planul de afaceri al postului
„Radio Plai ”

Etapele de realizare ale proiectului
Postul „Radio P la i” activează pe piaţa m ediatică din Republica M oldova de mai bine de 8 ani, ceea
ce ne dă dreptul să susţinem că prestăm un serviciu util, integral im plem entat în toate localităţile
unde em item deja. Toate componentele unei activităţi calitative şi productive de ordin tehnic,
conceptual, creativ, seletciv, etc., fie de ordin fizic, tehnic sau intelectual sunt prezente în agenda
zilnică a postului. In anul 2014 vrem să m ărim turaţiile în ceea ce priveşte aria de acoperire cu
semnal „Radio P la i”, dispunem de potenţial econom ic şi uman şi ştim când şi ce anume trebuie să
facem, pentru a transform a am biţiile în realizări, aşa încât de pe urm a activităţii noastre să aibă de
câştigat ascultătorul. „Proiectul 2012-2013” a fost extinderea ariei de acoperire peste raioanele de
Est ale Republicii M oldova - fapt realizat integral. „Proiectul 2014-2016” constă în extinderea ariei
de acoperire şi peste cele câteva localităţi încă neacoperite şi propulsarea sem nalului „Radio Plai”
peste Prut, în România, prin stabilirea unor parteneriate cu staţiile locale sau prin participarea la
concursuri de frecvenţe.

Asigurarea economică a proiectului
A sigurarea econom ică a proiectului va fi realizată şi în continuare de „Radio Plai” SRL. în 2013 am
m odernizat, din punct de vedere tehnic, redacţia cu echipament nou. Am procurat şi am m ontat
utilajul necesar pentru asigurarea emisiei în regim de testare (în baza unei licenţe provizorii eliberate
de ANRCETI) pe frecvenţele proaspăt obţinute. O altă realizare a anului 2013 este mutarea
studioului într-un sediu nou, modern, construit din start ca studiou de em isie a „Radio Plai” . în
perspectivă, vom continua să investim în potenţialul uman. Vom opera noi angajări şi vom
diversifica grila de emisie prin orientarea acesteia spre un post de radio m uzical-um oristic.
M enţionăm în context relaţia perfectă pe care o avem cu ÎS „Radiocom unicaţii” care deserveşte, pe
bază contractuală, câteva staţii care ne aparţin.

Organigrama instituţiei

Interesul populaţiei faţă de proiectul realizat
D upă mai m ulţi ani de activitate, „Radio P la i” se bucură de o popularitate sporită în rândurile
publicului-ţintă, iar interesul populaţiei faţă de proiectul nostru este unul real şi în perm anentă
creştere. Un salt sesizabil a fost înregistrat în toam na lui 2019, când postul a ajuns, pe unele
segmente, pe locul întâi la audienţă pe ţară.
M omentan, conform observaţiilor la îndem âna oricui, putem afirm a cu m ândrie că „Radio Plai” a
depăşit absolut toate posturile de radio din M oldova în ceea ce priveşte audienţa on-line, inclusiv pe
cele de limbă rusă, or aceasta este singura pârghie palpabilă şi verificabilă de evaluare a audienţei,
deşi inclusiv sondajele au indicat o creştere constantă (din 2012) a popularităţii „Radio Plai” .
Interesul faţă de „Radio P lai” se manifestă şi prin faptul că postul este ascultat m asiv în transportul
public, în autoturisme, magazine, marketuri, oficii, locuri de agrement, on-line şi la domiciliu. Din
acest punct de vedere, „Radio P la i” se află în continuă dezvoltare şi îşi doreşte să coopteze un
num ăr cât mai mare de ascultători.

Perspective de dezvoltare
In perioada ce urm ează grila de emisie şi Concepţia G enerală a Serviciilor de Programe a „Radio
P la i” vor fi substanţial îm bogăţite cu produse originale noi educative, inform ative, satiră. Partea
editorială este susţinută de un am biţios plan de investiţii în dezvoltare, iar obiectivul principal este
lărgirea ariei de acoperire.
Vom continua să investim anual mijloace băneşti în îm bunătăţirea calităţii semnalului, înnoirea
utilajului, atragerea specialiştilor pentru realizarea noilor proiecte editoriale, şcolarizarea
prezentatorilor, anim atorilor şi redactorilor, prom ovarea im aginii postului de radio.
Progresul tehnico-ştiinţific este în perm anentă conexiune cu necesităţile industriei media, fapt ce ne
oferă o m ultitudine de oportunităţi pentru sporirea componentei calitative şi cantitative. Noi
realizăm faptul că procurarea noilor tehnologii necesită investiţii considerabile. N e asumăm
responsabilitatea să continuăm practica prom ovării şi menţinerii celor mai înalte criterii de calitate.
în contextul perspectivelor imediat următoare, V ă aducem la cunoştinţă că echipa redacţională este
bine sudată, aceasta urm ând a fi fortificată cu oam eni noi pe m ăsura lansării noilor proiecte. Cu
această echipă, am reuşit să creăm o instituţie de presă absolut independentă, autohtonă, deja
profitabilă econom ic - un post de radio aşteptat şi peste Prut, unde consum atorul este acelaşi.
Ţinând cont de m ultiplele solicitări din partea ascultătorilor, intenţionăm extinderea razei de emisie
pe frecvenţa anunţată în concurs în localitatea Rezina unde, la moment, Radio PLAI nu are
acoperire.
Situaţia financiară ne permite să investim în echipamentul pentru asigurarea em isie pentru frecvenţa
anunţată în concurs de către CCA şi V ă asigurăm că acestea vor fi date în exploatare conform
actelor ce reglem entează acest proces.

Preşedintelui CCA, Dragoş VICOL.
de la Maria COVALENCO,
Director general SRL "Radio Plai"

Declaraţie

Prin prezenta, SRL „Radio Plai" din mun. Chişinău, în calitate de proprietar al
postului de „Radio Plai", declară că nu participă cu capital nici direct, nici indirect în
fondurile statutare ale altor societăţi din domeniul audiovizualului.

iMaria COVALENCO,

^

"

✓

Director general „Radio Plai",

13.03.2(320

Declaraţie pe proprie răspundere
cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii
furnizorului de servicii media
Prin prezenta, subsemnata Maria COVALENCO, în calitate de administrator al companiei „Radio
PLAI” SRL, în conformitate cu prevederile art. 21 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii
Moldova,
Cunoscând dispoziţiile articolului 3521 din Codul penal al Republicii Moldova cu privire la falsul
în declaraţii, declar pe proprie răspundere următoarele:
Denumirea serviciului de radiodifuziune sonoră.
Denumirea furnizorului serviciului media audiovizual
(statutul juridic).
Adresa juridică şi datele de contact ale administraţiei.

Adresa pentru corespondenţă/ poşta electronică/
pagina web.

”Radio PLAI,,
SC „Radio PLAI” SRL
Sediul: str. Ion Inculet 105, mun. Chisinau,
Republica Moldova.
Tel.: 022 79 74 04
GSM: 0691 07 913
Chişinău, MD-2025, str. Ion Inculeţ 105
in f o i5 ) ra d io p ta i.m d

www.radioplai.md
Persoanele din organul de conducere/ supraveghere şi Nume: COVALENCO
funcţiile acestora.
Prenume: Maria
Funcţia: Director general
Tel.: 0691 07 913
Numele reprezentanţilor legali.
Maria COVALENCO
Lista acţionarilor şi asociaţilor până la nivel de
persoană fizică, cu excepţia acţionarilor şi asociaţilor
care sunt societăţi pe acţiuni cu acţiuni la purtător sau Maria COVALENCO 100%
listate la bursele de valori internaţionale.
Cotele de participare în capitalul social al societăţii
care solicită /sau deţine actul permisiv.
Lista proprietarilor beneficiari care deţin direct sau Maria COVALENCO
indirect, controlul asupra furnizorului de servicii
media.
Informaţia cu privire la cota de acţiuni din capitalul Nu sunt
social: al altei persoane juridice deţinătoare a unei
licenţe de emisie din domeniul serviciilor media
audiovizuale aflate în jurisdicţia Republicii Moldova.
Capitalul social.
384553 lei
Acoperire naţională
Acoperire/di fuzare.
Persoanele responsabile de politica editorială şi Sergiu Răileanu, director programe
persoanele care deţin drept de vot în cadrul Tel: 0691 63 280
furnizorului de servicii media audiovizuale.
Semnalele postului de radio, simbolul postului de Un radio pentru tineri de toate vârstele
televiziune.
ţy&âl
ia
A n e x ă : C o p ia d e p e a c tu l d e id e n tita te a l p ro p rie ta ru lu i b e n e f ic ia r (in f o rm a ţia d a tă e ste c o n fid e n ţia lă şi n u v a fi p u b lic a tă ).

Administrator
Maria CO VA LENCO ^"
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