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Ev.zilei
CNA vrea masuratori la sate
DEZAPROBARE. Consiliul National al Audiovizualului (CNA) nu a acceptat propunerea
Asociatiei pentru Radio Audienta (ARA) de a renunta la masurarea audientelor radio pentru
mediul rural in perioada 2008-2009, informeaza Mediafax.
Propunerea viza obtinerea unui cost mai mic al masuratorilor radio pentru perioada 20082011. „A fost o discutie in care posturile comerciale considera ca nu au niciun target (in mediul
rural - n.r.), dar noi (CNA - n.r.) consideram ca trebuie masurat si mediul rural, pentru ca
aceasta masurare reprezinta un interes public”, a declarat Attila Gasparik, vicepresedintele
CNA. Acesta a adaugat ca masurarea audientelor se va face in continuare si in mediul rural,
conform legii. In prezent, audienta radio este masurata de companiile IMAS si Mercury
Research SRL.
Bussines Standard
Cosmos TV se vrea post generalist
Bobi Neacsu
Ciprian Tanasescu, actionar al societatii Unicorn Production, care opereaza postul
Cosmos TV, a declarat pentru NewsIn ca televiziunea va renunta la specificul politic
pentru a deveni un post generalist.
"Am scos emisiunile politice, deoarece dorim sa dam o alta orientare televiziunii si sa
prezentam mai multe subiecte din zona socialului, de economic, cultura, invatamant si
sport", a declarat Ciprian Tanasescu. El a mai spus ca, odata cu grila de toamna,
Cosmos TV vizeaza apropierea de publicul tanar. De asemenea, Ciprian Tanasescu a
afirmat ca va face investitii in aparatura si ca va angaja oameni noi care sa ajute la
reorientarea televiziunii.
Postul Cosmos TV a fost lansat la sfarsitul lunii ianuarie, iar liderul PRM, Corneliu
Vadim Tudor, a declarat atunci ca postul ii apartine. Detinatoarea licentei audiovizuale
pentru Cosmos TV este, potrivit CNA, societatea Unicorn Productions SRL, ai carei
actionari sunt Claudiu si Irina Tanasescu, care au impreuna 100% din companie.
Liderul PRM a fost invitat permanent al postului si detine impreuna cu sotia pachetul
majoritar al societatii Cosmos TV Media SRL care, potrivit lui Ciprian Tanasescu, are
doar un contract de vanzare a spatiului de publicitate cu Unicorn Production SRL.
Ruptura intre reprezentantii celor doua societati a intervenit in momentul in care Dan
Claudiu Tanasescu, tatal lui Ciprian Tanasescu si presedinte al PRM filiala Ilfov, i-a
cerut sefului sau pe linie de partid sa-si plateasca datoriile fata de firma Unicorn
Production, iar Corneliu Vadim Tudor l-a exclus din partid pe acesta.

