
Decizia nr. 17/58 din 09 aprilie 2019

Anexa nr. 5

Declaraţie pe proprie răspundere 
cu privire Ia asigurarea transparenţei proprietăţii 

furnizorului de servicii media

Prin prezenta, subsemnatul Vîjga Stanislav, în calitate de administrator al companiei 
S.C.„Telesistem TV” S.R.L., 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 servi ciului/serviciilor de 
televiziune/radiodifuziune sonoră

1. PRIMUL IN MOLDOVA
2. ACCENT TV

Denumirea furnizorului serviciului media 
audiovizual (statutul juridic)

„TELESISTEM TV” S.R.L.

Adresa juridică şi datele de contact ale 
administraţiei

Sediul: MD-2012, str.A.Şciusev, 76a, 
mun. Chişinău, Republica Moldova. • 
Tel.: 022 809-715 
Fax: 022 809-715

Adresa pentru corespondenţă/poşta 
electronică/pagina web

e-mail: vii ga stas(ă),hotmail.com,
info(ă),accenttv.md
www.a-tv.md
www.primul.md • =.-

Persoanele din organul de 
conducere/supraveghere şi funcţiile acestora

Nume: Vîjga
Prenume: Stanislav / /  
Funcţia: Administrator °  /  
Tel: 0 60 555 933

Numele reprezentanţilor legali 1. Mihailov Eugeniu, director tehnic

Lista acţionarilor şi asociaţilor pînă 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. Socetate cu răspundere limitată “ME/JHA 
HHBECT CEPBHC” -  100%
2. Chaika Igor 51% , Ciubara Vădim -  49 %

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

Chaikalgor 51%, 
Ciubara Vădim 49%

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
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Acoperire/difuzare 1. Naţionala
2. Localitatea: unde îşi desfăşoară 

activitatea distribuitorii de servicii din 
tară

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

Vîjga Stanislav

Simbolul postului de televiziune Primul în 
Moldova
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Simbolul postului de televiziune Accent TV
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Anexă: Copia de pe actul de identitate al proprietarilor beneficiari 

„24” ianuarie 2020 

Administratorul „Telesistem TV/

t

Vîjga Stanislav ; /


