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DECIZIA nr. 15/95
din 06 iulie 2020
Cu privire la modificarea și completarea Deciziei CA nr. 19/65 din 13 mai 2019 – Cu
privire la aprobarea Listei evenimentelor de importanță majoră
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Codul serviciilor media audiovizuale,
Consiliul Audiovizualului aprobă Lista evenimentelor de importanță majoră.
În acest sens, la data de 13 mai 2019, Consiliul Audiovizualului a adoptat Decizia nr. 19/65,
prin care a aprobat Lista evenimentelor de importanță majoră, care cuprinde:
- Jocurile olimpice;
- Concursurile internaționale de muzică;
- Ziua Independenței Republicii Moldova;
- Ziua Națională a Vinului.
Este de menționat că pe data de 01 iulie 2020, în adresa Consiliului Audiovizualului a
parvenit solicitarea nr. 262 din 30 iunie 2020 din partea Federației Moldovenești de Fotbal, prin
care informează Consiliul Audiovizualului despre faptul că anual, aceasta organizează peste 100
de competiții de fotbal de diferit gen.
Astfel, având în vedere datele statistice prezentate de către compania internațională Nielsen
în sondajul realizat în 2019, cu privire la popularitatea fotbalului ca gen de sport în Republica
Moldova, Federația Moldovenească de Fotbal solicită Consiliului Audiovizualului includerea
celor mai importante competiții organizate sub egida FMF în lista evenimentelor de importanță
majoră.
Ținând cont de cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 74 și art. 75 din Codul
serviciilor media audiovizuale nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A modifica Decizia CA nr. 19/65 din 13 mai 2019 – Cu privire la aprobarea Listei
evenimentelor de importanță majoră prin completarea Anexei nr. 1 la Decizia CA nr. 19/65 din
13 mai 2019 cu pct. 5, cu următorul cuprins: „Competiții organizate la nivel național sub egida
Federației Moldovenești de Fotbal (Campionatul Republicii Moldova la fotbal – Divizia
Națională, Cupa Moldovei, Supercupa Moldovei), până pe data de 31 decembrie 2020” (PRO –
(6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și
L.VIZIRU).
2. Motivațiile privind rezultatele votării sunt înscrise în Procesul-verbal al ședinței
Consiliului Audiovizualului din 06 iulie 2020, parte integrantă a prezentei decizii.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția juridică și reglementări.
4. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova și va fi publicată și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.
PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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