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Către,
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI

Persoana juridică/fizică Asociaţia Obştească „AUTONOMIA NOASTRĂ”, solicită prin prezenta:

B acordare licenţă de emisie
Q radio

□ televiziune

Modalitatea de difuzare: @ prin eter □ satelit □ multiplex □ alte reţele de comunicaţii electronice

Date necesare identificării şi comunicării eficiente cu solicitantul:
Denumirea/numele solicitantului

„Autonomia Noastră”

1. Adresa completă a sediului legal al societăţii: MD - 3801, str. Pobedi 47/a , m un. Com rat,U TA Gagauzia.
M obil:079444288

Adresa e-mail: nasha_avtonomia@ mail.ru

Actele juridice ale societăţii:
2. EXTRAS din Registrul de stat nr. 524. din data 24.02.2020.
3. Actul constitutiv al societăţii: Statutul AO „AUTONOMIA NOASTRĂ” , înregistrat la Direcţia de Justiţie a
ATO Găgăguziei cu n r. 4 6 4 din 03.11.2015.
4. Cota de participare a asociaţilor în societatea comercială solicitantă sau după caz în alta deţinătoare de licenţă
de emisie din dom eniul serviciilor media audiovizuale aflate sub jurisdicţia Republicii M oldova................................
5. Numele şi prenum ele reprezentantului: A nastasov Vădim
Adresa completă a reprezentantului: or. Comrat, str. Puşkin 20, ap. 29
M obil: 079444288

Adresa e-mail: nasha_avtonomia@ mail.ru

6. Lista celorlalte servicii de program e p e care le asigură furnizorul de servicii media:
7. Numele şi prenum ele persoanelor responsabile de conducerea societăţii: A nastasov Vădim
M obil: 079444288

Adresa e-mail: nasha_avtonomia@ mail.ru

8. Nume persoane care îşi asumă responsabilitatea editorială: Anastasov Vădim
Mobil: 079444288

Adresa e-mail: nasha_avtonomia@ mail.ru

II. Date despre furnizorul de servicii media:
1. Tipul serviciului de programe:

Q radio

□ televiziune

2. Modalitatea de difuzare:
Q prin eter
□ satelit
□ multiplex
□ alte reţele de comunicaţii electronice
3. Localitatea...............................................................................................................................
4.

Zona de difuzare: Localitatea Baurci, Cahul.
(Pentru flecare serviciu se vor menţiona: localitatea/localităţile, regiunile geografice de recepţie)

5. Licenţa de emisie: nr...........din data d e ................ eliberată la data d e ............................. .
6. Frecvenţa/Canalul: ................................
7. Denumirea furnizorului de servicii media:
|9 actuală: „Autonomia N oastră”
□ solicitată: ................................
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:
B actuală: MD - 3801, str. Pobedi 47/a , mun. Comrat, UTA Gagauzia.
□ solicitată: ..................................

Adresa electronică a furnizorului de servicii media prin intermediul căreia va fi informat
despre şedinţele Consiliului Audiovizualului, în conformitate cu art. 83 alin. (7) din Codul
serviciilor media audiovizuale:
nasha_avtonomia@maiLru

9. 1.

10. Amplasament staţie de emisie:
□ actual:......................................
□ solicitat....................................
11. Licenţa de emisie: nr..............din data de ......................... ..........................................................
2

/

12. Licenţa de utilizare / Declaraţia informativă-tip: nr........ eliberată la data d e .
13 .

Formatul serviciului media audiovizual:
| generalist
□ de ştiri
□ tematic - domeniul:...............................................

Orarul de difuzare (numai pentru producţia proprie), în conformitate cu art. 4 alin. (4) din
Codul serviciilor media audiovizuale:
Luni: 06:00 - 22:15
Marţi: 06:00-22:15
Miercuri: 06:00-22:15
Joi: 06:00-22:15
Vineri: 06:00-22:15
Sâmbătă: 06:00-22:15
Duminică: 06:00-22:15
14.

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: 92,6 MHz - Cahul, P.A.R. - 33,0 dBW;
104,7 MHz - Cahul, P.A.R. - 23,0 dBW;
107,5 MHz - Baurci, P.A.R. - 35,0 dBW.
17. Se va ataşa delegaţia de împuternicire a reprezentantului.
Data
Semnătura
administratorului
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Autentificarea

C O N SIL IU L A U D IO V IZ U A L U L U I
M D -2012, C hişinău, str. V. Pârcălab nr. 46
Tel.: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71
_________________________________________ e-rnail: office@ cca.m d, http://w w w .audiovizual.m d ___________________________________
ATENŢIE! Form ularul se com pletează cu litere de tipar. D acă unele spaţii sunt insuficiente, adăugaţi inform aţiile pe o pagină albă,
precizând rubricile la care se referă!

STR VCTURA SER VICIUL UI MEDIA A UDIO VIZUAL
FURNIZORI DE SERVICII MEDIA LINIARI
A.
D atele de identificare solicitant / titular licenţă de em isie
A .l. Solicitant / T itular de licenţă: AO „A U T O N O M IA N O A S T R Ă ”
_______ A .2. D enum irea furn izoru lu i de servicii m edia: P ostul de radio „A utonom ia N o astră”___________________________________
B. F orm atul de principiu şi structura serviciului m edia aud iovizual
B .l. Form atul serviciu lui m edia audiovizual: G eneralist
B.2. Structura program elor după sursa de provenienţă (Total - 100% )
(Se calculează p e n tru un in terval de o săptăm ână, T otal ore de em isie săp tăm ânală 168 o r e )
P roducţie proprie: 90%
P rogram e audiovizuale locale realizate în exclusivitate de furnizorul de servicii m edia: 90 %
Program e audiovizuale locale realizate în coproducţie şi cu contribuţia furnizorului de servicii m edia: 0 %
Producţii audiovizuale ale altor producători: 7%
Program e audiovizuale realizate de producători independenţi aflaţi sub ju risd ic ţia R epublicii M oldova: 7%
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului m edia audiovizual, genului programelor şi ţara de origine a produsului media respectiv): GRT FM.

Program e audiovizuale realizate de producători ce provin din statele m em bre ale U niunii E uropene şi/sau din statele
terţe participante la C onvenţia europeană privind televiziunea transfrontalieră: 0 %
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului m edia audiovizual, genului programelor şi ţara de origine a produsului m edia respectiv):

Program e audiovizuale realizate de producători ce nu se află sub ju risd ic ţia R epublicii M oldova: 0 %

Program e retransm ise/preluate/ach iziţion ate: 0%
Realizate de alţi furnizori de servicii m edia aflaţi sub ju risd icţia R epublicii M oldova: 0 %
R ealizate de furnizori de servicii m ed ia ce nu se află sub ju risd icţia R epublicii M oldova: 0 %
(cu specificarea denumirii, formatului serviciului m edia audiovizual, genului programelor şi ţara de origine a produsului m edia respectiv):

B.3. O pere europene
(Se calculează ra p o rtâ n d la tim p u l total de em isie p e săptăm ână p rin scăderea tim p u lu i a lo ca t ştirilor, evenim entelor sportive,
jo cu rilo r, publicităţii, serviciilo r teletext şi teleshopping)
Procente rezervate operelor a ud iovizuale europene: 60%
(Se înscrie ponderea m inim ă ce ar p u te a f i alocată acestor tipuri de pro g ra m e p re v ă zu tă de C odul serviciilor m edia audiovizuale)
Procent rezervat o perelor audiovizuale europene realizate de către furnizor: 53%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene: 7%
Procent rezervat operelor audiovizuale europene create de producători independenţi din R epublica M oldova: 0 %

B.4. Structura serviciu lui m edia audiovizual pe tipuri de program e:
(Estim area se realizează p e n tru un interval de o săptăm ână)
Program e inform ative şi analitice: 27 %
Program e educaţionale şi culturale: 24 %
Film e (artistice, docum entare, anim aţie): 0 %
M u zică (în cazul postu rilo r T V - clipuri m uzicale neîncadrate în em isiuni): 25 %
A lte tipuri de em isiuni: 19 %
T eleshopping, sponsorizare: 2 %
Publicitate: 1 %
Prom o: 2 %

Notă:
/j Serviciu media audiovizual generalist - serviciu m edia audiovizual care furnizează programe audiovizuale cu conţinut preponderent informativ,
educativ şi de divertisment, în domenii de interes public, şi care sunt adresate publicului larg;
2) Serviciu media audiovizual de ştiri - serviciu m edia audiovizual care furnizează programe audiovizuale cu conţinut preponderent informativ şi
informativ-analitic, axat pe actualitatea internă şi externă şi care sunt adresate publicului larg;
3) Serviciu media audiovizual tematic - serviciu m edia audiovizual care furnizează programe audiovizuale dedicate preponderent unui domeniu şi care
sunt adresate unui anumit segment al publicului;
4) Program audiovizual - ansamblu de imagini în mişcare, însoţite sau nu de sunet, în cazul unui program televizat, sau ansamblu de sunete, în cazul unui
program sonor, indiferent de durata acestuia, care constituie un întreg identificabil prin titlu, conţinut sau formă, în cadrul unei grile sau al unui catalog
realizat de către un furnizor de servicii m edia (evenim ente sportive, filme documentare, programe de divertism ent şi de tip reality, programe pentru copii,
piese de teatru şi altele).
5) Program audiovizual în prim ă difuzare - program audiovizual difuzat în premieră în cadrul unui serviciu m edia audiovizual liniar;
6) Programe informative şi analitice - care aduc la cunoştinţă publicului evenimentele din actualitatea cotidiană: buletine de ştiri, informaţii şi comentarii,
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comunicate, reportaje din ţară şi din străinătate, proteste, talk-show-uri inform ativ-analitice ştiri sportive, date meteo, ştiri culturale, revista presei. Alte
programe de informare, axate pe probleme politice - viaţa parlam entară, activitatea partidelor politice, problem e econom ice, ştiinţifice sau sociale; ori pe
evenimente speciale - sub form ă de dezbatere, şedinţele organelor administraţiei publice locale şi centrale.
7) Programe educaţionale - destinate, în special, procesului de instruire, în care elem entul cognitiv jo a c ă un rol im portant (programe şcolare, universitare).
Programe culturale - program e destinate, în principal, stimulării curiozităţii artistice şi/sau intelectuale, reprezentaţii culturale, activităţi culturale în sine
(concerte, spectacole), programe destinate îm bogăţirii cunoştinţelor publicului (într-un mod nedidactic) în diverse dom enii ale culturii, afişa (agenda)
culturală.
8) M uzică - în cazul serviciilor de radiodifuziune sonoră şi clipuri muzicale care nu fac parte din cadrul unei em isiuni în cazul servicii de televiziune.
9) Alte tipuri de emisiuni - program e de divertism ent, m uzicale sau muzical-distractive, spectacole de revistă sau de circ, program e sportive (cu excepţia
informaţiilor sportive), emisiuni religioase, program e cu tem atică socială (cu excepţia inform aţiilor sociale), satirice (umoristice), reality-show, horoscop
etc.
10) Publicitate - mesaj, sub orice formă, difuzat în scop de autopromovare sau difUzat în schimbul unei plăţi, fie al unei retribuţii similare, de către o
persoană juridică sau fizică, în legătură cu un dom eniu de activitate, cu o activitate comercială, cu o meserie ori profesie, în scop de promovare a furnizării
unor bunuri şi servicii, inclusiv bunuri im obiliare, sau a unei cauze, a unei idei, ori a unor drepturi şi obligaţii.
11) Sponsorizare - contribuţie a unei întreprinderi publice sau private acordată pentru finanţarea program elor audiovizuale în vederea promovării
denumirii, a mărcii comerciale, a imaginii, a activităţilor ori a unor produse proprii.
12) Teleshopping - mesaj transm is direct către publicul larg în scopul furnizării unor bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi şi obligaţii, în
schimbul unei plăţi.
13) ore de maximă audienţă - intervalele de timp cuprinse între orele 06.00-09.00 şi 17.00-23.00 - pentru serviciile de televiziune şi între 06.00-10.00,
12.00—15.00 şi 17.00-20.00 - pentru serviciile de radiodifuziune sonoră.

Furnizorii de servicii m edia de televiziune au obligaţia de a transmite, în primă difuzare, cel puţin 50% din cotele de producţie proprii prevăzute la art. 4
alin. (3) din Codul serviciilor m edia audiovizuale;
Serviciilor de televiziune axate preponderent pe difuzarea program elor audiovizuale de promovare a patrim oniului cultural naţional şi european, din
arhivele proprii nu li se aplică prevederile art.4 alin. (4) din Codul serviciilor m edia audiovizuale;
Furnizorii de servicii m edia de televiziune şi radiodifuziune sonoră au obligaţia de a transmite programe audiovizuale locale în proporţie de cel puţin
80% în limba română.
Furnizorii de servicii m edia de televiziune şi radiodifuziune sonoră ale căror servicii m edia audiovizuale se adresează comunităţilor din unităţile
administrativ-teritoriale în care o m inoritate etnică reprezintă o pondere m ajoritară au obligaţia de a transm ite program e audiovizuale locale în proporţie de
cel puţin 25% în lim ba română, precum şi program e audiovizuale de producţie proprie în lim ba m inorităţii respective.
Programele audiovizuale locale prevăzute la art. 4 alin. (3), (6) şi (7) din Codul serviciilor m edia se difuzează în intervalul orar 06.00-24.00. Cel puţin
75% din conţinutul programelor respective se difuzează în orele de m axim ă audienţă.
Volumul rezervat operelor audiovizuale europene în cadrul serviciului media audiovizual se asigură în conform itate cu art. 6 din Codul serviciilor media
audiovizuale.
Serviciile de televiziune cu conţinut muzical şi serviciile de radiodifuziune sonoră trebuie să conţină cel puţin 30% de opere muzicale în lim ba română,
inclusiv 10% de opere m uzicale care provin de la com pozitori, artişti - interpreţ i şi producători originari din R epublica Moldova. Operele muzicale
prevăzute trebuie să fie difuzate în intervalul orelor 06.00-24.00.
în cazul programelor şi film elor (retransm ise, transm ise şi preluate) realizate de către producători independenţi de em isiuni/furnizori de servicii media
din Republica M oldova şi producători independenţi/furnizori de servicii m edia ce nu se află sub jurisdicţia Republicii M oldova, furnizorul de servicii
media va anexa copiile contractelor respective.
In vederea protejării spaţiului audiovizual naţional şi asigurării securităţii informaţionale, se perm ite furnizorilor de servicii m edia şi distribuitorilor de
servicii media transm isiunea program elor de televiziune şi de radio cu conţinut informativ, informativ-analitic, m ilitar şi politic care sunt produse în statele
membre ale Uniunii Europene, în SUA şi Canada, precum şi în statele care au ratificat Convenţia europeană cu privire Ia televiziunea transfrontalieră.
în spaţiul audiovizual naţional este interzisă difuzarea program elor audiovizuale ce constituie discurs care incită la ură.
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Asociaţia
Obstească
9
9
„Autonomia Noastră”
MD-3801, str. Pobedi 47/a, mun. Comrat, UTAG, RM.
Mobil 079444288

PROIECTUL EDITORIAL
AL POSTULUI DE RADIO
«Autonomia Noastră»

or. Comrat

Radio “ Autonomia Noastră” este un proiect ce va oferi publicului din
UTA Găgăuzia programe radiofonice la standardele modeme ale
serviciului de radio.Postul de radio se va adresa unui public educat,
interesat de actualitatea culturală, de programe de ştiri şi de divertisment
modeme. Programele radio pentru vorbitorii de limbă găgăuză,
ascultători este o contribuţie reală la informarea directă, corectă,
echilibrată şi echidistantă a publicului şi la promovarea valorilor
culturale, artistice şi lingvistice.

Scopurile:
realizarea programelor de radiodifuziune în limba româna, găgăuză şi
rusă;
-

- de a oferi programe şi produse informative, culturale, educative, de
divertisment pentru toate categoriile de public şi de a servi exclusiv
interesului public;
-de a contribui la educarea şi formarea publicului;
-promovarea diversităţii culturii găgăuze;
-exigenţă în folosirea tuturor limbilor în care emite.
-organizarea şi realizarea programelor radiofonice în studioul propriu şi
în colaborare cu parteneri;
Sarcinile de bază sunt:
-să asigurăm informarea corectă a cetăţenilor asupra chestiunilor
publice;
-sa promovăm cu competenţă şi exigenţă valorile limbii găgăuze şi
române, ale creaţiei autentice culturale, stiintifice, naţionale si
universale, ale minorităţilor naţionale, precum şi valorile democratice,
civice si morale;
7
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- să contribuim la unitatea naţională şi independenţa ţării, la cultivarea
demnităţii umane, a adevămlui şi justiţiei;

-să transmitem, cu prioritate şi în mod gratuit, comunicatele sau
mesajele de interes public primite de la Adunarea Populara a Găgăuziei
şi serviciului de presă a Başcanului;
Ca valori, credibilitatea este asigurată de promovarea principiilor de
informare corectă, imparţială şi echilibrată a publicului, cultivarea
încrederii publicului, oferirea de informaţii relevante, verificate,
respectînd normele deontologice, în virtutea bunei-credinţe.
Calitatea, este asigurată de respectarea principiilor privind
profesionalismul, talentul şi originalitatea, respectarea standardelor
profesionale, prin perfecţionarea continuă.
Respect faţă de public, prin oferirea produselor radiofonice prin toate
mijloacele accesibile publicului.
Etapele de realizare a proiectului:
1. Alegerea locului de instalare a echipamentului de emisie în noile
localităti.
2. Arendarea încăperilor.
3. Amenajarea încăperilor şi instalarea echipamentului respectiv.
4. Asigurarea deservirii tehnice pentru utilizarea echipamentului
tehnic în regim non-stop.
5. Organizarea pazei.
9

Datele de identificare a proprietarului:
1. Anastasov Vădim - identificat cu buletin de identitate B l 9025769
din 18.08.2017, născut la 11.12.1990, dom iciliat: or.Comrat,
str.Puşkin 20, ap,29.
Auditoriul consumator de programe: categoriile de populaţie de
toate vîrstele.
Sursele de finanţare a serviciilor de programe:
- credit
- Publicitate;
- Proiecte.

Caracterizarea, tematicaşi durata emisiunilor realizate:
Programe informative:
Din numărul acestora fac parte: Jurnal ra d io -15min., Formula
A.
succesului-60min. In aceste programe informative noutăţi din ţară şi
peste h o ta re , subiecte şi reportaje despre evenimentele politice,
economice şi sociale din regiune.
Programe informativ-distractive:
Din numărul acestora face parte: Bună dimineaţa, Comrat -118m in.
Emisiunea în care sunt prezentate unele informaţii şi muzică.
Programe culturale:
Din numărul acestora fac parte: La izvor de neam şi cântec-60min.,
M uzică- 120min., Caleidoscop muzical -105min.
In aceste emisiuni este oglindită istoria,obiceiurile şi tradiţiile
poporului găgăuz.
Programe educaţionale:
Vector european-60min.-emisiune despre viaţa europenilor şi cultura
lor.

Conducătorul organizaţiei
AO “Autonomia Noastră”

VadiniÂNASTASOV

Grila de emisie săptămânală pentru postul
de radio „Autonomia Noastră”

Intervalul de
timp

06:00-06:02

Denumirea
programului

Bună dim ineaţa
Comrat!

08:00-08:15

Jurnal radio

11:00-12:00

La izvor de neam şi
cântec
Vector european

12:00-12:15

Jurnal radio

12:15-14:00

Concert de prânz

14:00-15:00

Secţiuni «Părerea ta”

15:00-17:00

M uzică

17:00-17:15

Jurnal radio

17:15-18:15

Form ula succesului

18:15-20:00

Caleidoscop m uzical

20:00-20:15
20:15-21:15

21:15-22:15
22:15-24:00

24:00-06.00

Sursă de
provenienţă a
programului:

Imnul Găgăuziei

06:02-08:00

08:15-11:00

Genul
programului

Limba
difuzare

de Informaţia cu
privire la
programele
achiziţionate,
preluate şi

găgăuză
Emisiune
informativdistractivă
Emisiune
inform ativă
Em isiune
culturală
Em isiune
educaţională
Emisiune
inform ativă
Emisiune
distractivă
Emisiune
inform ativ analitică
Em isiune
distractivă
Emisiune
inform ativă
Emisiune
inform ativă
Emisiune
culturală

Jurnal radio

Emisiune
inform ativă
Secţiuni «Părerea ta” ’ Emisiune
inform ativ analitică
Form ula succesului
Emisiune
inform ativă
Dialog în Studioul
Emisiune
inform ativ analitică
M uzică
Emisiune
distractivă

Conducător postul de radio: A utonom ia N oastră

Produs propriu

găgăuză

Produs propriu

rusă

Produs propriu

rom ână

Produs propriu

rom ână

Produs propriu

rusă

Produs propriu

găgăuză

Produs propriu

rusă

Produs propriu

română,
găgăuză,
rusă.

Produs propriu
Produs propriu

rusă
română

Produs propriu

găgăuză

Produs propriu
(reluare)
Produs propriu
(reluare)

rusă

Produs propriu
(reluare)
Produs preluat
(reluare)

rom ână

Produs propriu

rusă

Găgăuză,
română,
rusă
română,
găgăuză,
rusă.

V ădim Anastasov

Emisiune
preluată de la
GRT

Asociaţia Obstească
„Autonomia Noastră”
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MD-3801, str. Pobedi 47/a, mun. Comrat, UTAG, RM.
Mobil 079444288

PLANUL DE AFACERI
AL POSTULUI DE RADIO
«AUTONOMIA NOASTRĂ»

or. Comrat

-1

-

I. Etapele de realizare
1.

Prima etapă se începe cu realizarea proiectului tehnic şi va include:
a) Proiectarea reţelei pentru s. Baurci şi mun. Cahul;
b) Procurarea echipamentului de emisie din localităţile respective şi a
echipamentului pentru transmiterea srmnalului;
c) Amenajarea studioului şi instalarea echipamentului;

Etapa va fi exercitată în 3-4 luni.
2. Cu o lună înainte de finalizarea primei etape, se va începe angajarea
adăugătoare a echipei de creaţie. Credem că vom avea nevoie de 8-10
persoane.
II. Organigrama postului
Se preconizează statele de personal ale postului de radio
„Autonomia Noastră” constituite din 10 persoane:
Director executiv
- 1
Redactor ştiri
- 1
Redactor muzical
- 1
Jurnalişti
-3 (inclusiv doi în teritoriu)
Inginer
-1
Prezentatori
- 2
Manager de publicitate
- 1
5

Toţi angajaţii vor fi cu studii speciale şi o parte cu experienţă în
domeniul audiovizualului.

III. Asigurarea economică
Conform calculelor efectuate cu ajutorul specialiştilor respectivi
realizarea proiectului va necesita următoarele cheltuieli:
1. Proiectarea reţelei, achitarea autorizaţiilor s. a.
- 500 €
2. Procurarea şi instalarea echipamentului
- 1400 €
9
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3.
4.
5.
6.

Amenajarea studioului de producţie
Fondul de salariu pe an
Cheltuieli curente
Cheltuieli neprevăzute

- 1100 €
- 20000 €
- 500 €
- 200 €

Total

- 23700 €

Finanţarea proiectului va fi efectuată de către Asociaţia Obştească
„Autonomia Noastră”.
Sursele de finanţare:
9

- creditul bancar
- publicitate
- proiecte
IV.

Rezultatele investigării interesului populaţiei faţă de
proiectul ce urmează să fie realizat:

Radioul este lider în iluminarea vieţii şi activităţii UTA Găgăuziei.
Datorită acestui fapt şi direcţiei de orientare spre îmbunătăţirea calităţii
programelor autoritatea radioului creşte. Mai multe interviuri cu oameni
de diferite vîrste au demonstrat că opinia publică din Găgăuzia prezintă
un interes deosebit pentru emisiunile de radio, mai ales pentru cele în
limba găgăuză, de care oamenii sînt foarte cointeresaţi şi pentru care
simt necesitate. Un nou post de radio este binevenit şi va avea multe
consecinţe
benefice.
?

CONDUCĂTORUL
AO“Autonomia Noastră ”

... ^
—

^
Vădim Anastasov

Preşedintelui
Consiliului
9
Coordonator al Audiovizualului
din Republica Moldova

DECLARAŢIE
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Prin prezenta, întreprinderea AO”Autonomia Noastră” din or.
Comrat, în calitate de solicitantă a postului de radio “Autonomia
Noastră” din aceeaşi localitate, declară că nu participă cu capital nici
direct, nici indirect în fondurile statutare ale altor societăţi din domeniul
audiovizualului.

CONDUCĂTORUL
AO“Autonomia Noastră ”

■/' ■<L

'

Vădim Anastasov

Declaraţie pe proprie răspundere
cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii
solicitantului de servicii media
Prin prezenta, subsemnatul Vădim Anastasov, în calitate de conducător al asociaţiei obşteşti
„Autonomia Noastră”, 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:

D enum irea serviciu lu i de radiodifuziune sonoră.
D enum irea solicitantului serviciu lu i m edia
audiovizual (statutul juridic).
A dresa juridică şi datele de contact ale administraţiei.

A O „A utonom ia N oastră”
Sediul: m .Com rat, str. P ob ed i 4 7 /a
Tel.: 0 7 9 4 4 4 2 8 8
e-m ail nasha avtonom ia@ m ail.ru
m. Comrat, str. P ob ed i 4 7 /a

A dresa pentru corespondenţă/ poşta electronică/
pagina web.
Persoanele din organul d e conducere/ supraveghere şi
funcţiile acestora.

N um e: A n astasov
Prenume: V ădim
Funcţia:conducător
T el.:0 7 9 4 4 4 2 8 8
A n astasov V ădim

N u m ele reprezentanţilor legali.
Lista acţionarilor şi asociaţilor până la n iv el de
persoană fizică, cu excep ţia acţionarilor şi asociaţilor
care sunt societăţi pe acţiuni cu acţiuni la purtător sau
listate la bursele de valori internaţionale.
C otele de participare în capitalul social al societăţii
care solicită /sau deţine actul perm isiv.
L ista proprietarilor b en eficiari care deţin direct sau
indirect, controlul asupra furnizorului de servicii
media.
Informaţia cu privire la co ta de acţiuni din capitalul
social al altei persoane ju rid ice deţinătoare a unei
licenţe de em isie din dom en iu l serviciilor m edia
audiovizuale aflate în ju risd icţia R epublicii M oldova.
C apitalul social.
A coperire/difuzare.

-

P ersoanele responsabile de p olitica editorială şi
persoanele care deţin drept de v ot în cadrul
furnizorului de servicii m edia audiovizuale.
Sem nalele postu lu i de radio, sim b olu l p ostului de
televiziune.

A n astasov V ădim

R adio A u ton om ia N oastră

A nexă: C opia de pe actul de identitate al proprietarului beneficiar
- ; V-

”

/ / t.

2020

Conducătorul A O „A u ton om ia N oastră”

■
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L.S.

~- .- V i y
(sem nătura)

A n astasov V ădim
(num ele, prenum ele)

