Anexa nr. 5
Declaraţie pe proprie răspundere
cu privire Ia asigurarea transparenţei proprietăţii
furnizorului de servicii media
Prin prezenta, subsemnatul Dumitru Chitoraga, în calitate de administrator al companiei
„Media Resurse ” 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 Televiziunea Centrală
sonoră.
Denumirea furnizorului serviciului media audiovizual SC „Media Resurse” SRL
(statutul juridic).
Adresa juridică şi datele de contact ale administraţiei. Sediul: mun.Chişinău, str. Columna 106
Tel.: 078844114’
Adresa pentru corespondenţă/ poşta electronică/ mediaresursefa), gmail.com www.tvc.md
pagina web.
Persoanele din organul de conducere/ supraveghere şi Nume: Dumitru
funcţiile acestora.
Prenume: Chitoraga
Funcţia: administrator
Tel.: 078844114
Numele reprezentanţilor legali.
Lista acţionarilor şi asociaţilor până la nivel de
”Klassika Media” SRL
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.
Lista proprietarilor beneficiari care deţin direct sau ŢvicRita, IDNP 09729018873466,100% cota
indirect, controlul asupra furnizorului de servicii parte din capital social al SRL "Klassika
media.
Media”. Nota: Tvic Rita a fost decedată la data
de 19.01.2020, moştenitorul legitim este dna
Ţvic Irina, IDNP 0972901887357, domiciliată
în mun.Chişinău, str.Bogdan Voievod, nr.2A
ap.61, Certificat de calitate de moştenitor din
03.09.2020, nr.2-297.
Informaţia cu privire la cota de acţiuni din capitalul 100% în SRL ”Alterativ-TV”
social al altei persoane juridice deţinătoare a unei 100% în SRL ”Alvalmedia”
licenţe de emisie din domeniul serviciilor media
audiovizuale aflate în jurisdicţia Republicii Moldova.
Capitalul social.
500 lei
Acoperire/difuzare.
Localitatea: Republica Moldova
Persoanele responsabile de politica editorială şi Dumitru Chitoraga
persoanele care deţin drept de vot în cadrul
furnizorului de servicii media audiovizuale.

Semnalele postului de radio, simbolul postului de
televiziune.

^ T E L E V IZ IU N E A ^

Centrală
Anexă: Copia cererii privind deschiderea procedurii succesorale din 03.09.2020, nr.dosarului succesoral: 652746/51;
Copia Certificatului de calitate de moştenitor nr.2-297 din 03.09.2020 a beneficiarului (inform aţia dată este confidenţială şi nu va fi
publicată).

,04” septembrie 2020
Administratorul „Media resurse” SRL
Dumitru Chitoraga

