Decizia nr. 17/58 din 09 aprilie 2019
Anexa nr. 5
Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparentei proprietăţii furnizorului
de servicii media
Prin prezenta, subsem nata Rusu Victoria, în calitate de adm inistrator al com paniei „Real R adio”
SRL, în conform itate cu prevederile art. 21 din Codul serviciilor m edia audiovizuale al Republicii
M oldova,
Cunoscând dispoziţiile articolului 3521 din Codul penal al Republicii M oldova cu privire la falsul
D enumirea serviciului de televiziune

“Fam ilia Dom ashniy”

D enum irea furnizorului serviciului m edia audiovizual
(statutul juridic).

A dresa juridică şi datele de contact ale adm inistraţiei.
A dresa pentru corespondenţă/ poşta electronică/
pagina web.

„Real Radio” SRL
Sediul: mun. Chisinau, Str.Ghioceilor, 1
Tel.: +373 68010002

victoria.rusu@ ctc.m d
V ictoria Rusu, Director
Persoanele din organul de conducere/ supraveghere şi Tel.: +373 68010002
funcţiile acestora.
Victoria Rusu, Director
N um ele reprezentanţilor legali.
Lista acţionarilor şi asociaţilor până la nivel de
V ictoria Rusu - 100%
persoană fizică, cu excepţia acţionarilor şi asociaţilor
care sunt societăţi pe acţiuni cu acţiuni
la purtător sau listate la bursele de valori
internaţionale. Cotele de participare în capitalul
social al societăţii care solicită /sau deţine actul
permisiv.
V ictoria Rusu
Lista proprietarilor beneficiari care deţin direct sau
indirect, controlul asupra furnizorului de servicii
media.
Inform aţia cu privire la cota de acţiuni din capitalul
social al altei persoane juridice deţinătoare a unei
licenţe de emisie din domeniul serviciilor m edia
audiovizuale aflate în jurisdicţia
Republicii M oldova.
Capitalul social.
5 400 MDL
Difuzarea prin reţelele distribuitorilor de
A coperire/difuzare.
servicii din tara
Persoanele responsabile de politica editorială şi
persoanele care deţin drept de vot în cadrul
Victoria Rusu
furnizorului de servicii m edia audiovizuale.

Simbolul postului de televiziune.
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