
Declaraţie pe proprie răspundere 
cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii 

furnizorului de servicii media

Prin prezenta, subsemnata Furculiţă Ludmila , în calitate de administrator al companiei 
PP ..Exclusiv Media” 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 televiziune/ radiodifuziune 
sonoră.

Exclusiv TV

Denumirea furnizorului serviciului media audiovizual 
(statutul juridic).

SC PP ..Exclusiv Media” SRL

Adresa juridică şi datele de contact ale administraţiei. Sediul: MD-2069, str. Ion Neculce 1/1, mun. 
Chişinău, Republica Moldova 
Tel.’: 022 106 150

Adresa pentru corespondenţă/ poşta electronică/ 
pagina web.

MD-2069, str. Ion Neculce 1/1, mun. Chişinău,
Republica Moldova
office(S),ntv.md
www.ntv.md

Persoanele din organul de conducere/ supraveghere şi 
funcţiile acestora.

Nume: Furculiţă 
Prenume: Ludmila 
Funcţia: Administrator 
Tel.: 069 092 726

Numele reprezentanţilor legali. Furculiţă Ludmila
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 
listate la bursele de valori internaţionale.
Cotele de participare în capitalul social al societăţii 
care solicită /sau deţine actul permisiv.

1. Furculiţă Comeliu, 100%

Lista proprietarilor beneficiari care deţin direct sau 
indirect, controlul asupra furnizorului de servicii 
media.

Lipsesc

Informaţia cu privire la cota de acţiuni din capitalul 
social al altei persoane juridice deţinătoare a unei 
licenţe de emisie din domeniul serviciilor media 
audiovizuale aflate în jurisdicţia Republicii Moldova.

Lipsesc

Capitalul social. 5400 lei
Acoperire/difuzare. Localitatea: mun. Chişinău, r-ul Comrat, r-ul 

Bălti
Persoanele responsabile de politica editorială şi 
persoanele care. deţin drept de vot în cadrul 
furnizorului de servicii media audiovizuale.

Strungaru Sergiu -  Director Departamentul 
Actualităţi

Semnalele postului de radio, simbolul postului de 
televiziune. 11 m i  : i

Anexă: Copia de pe actul de identitate al proprietarului beneficiar (informaţia dată este confidenţială şi nu va fi publicată).

http://www.ntv.md

