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Criterii cablu si copie privata videograme
UPVR
Pentru remuneratiile din cablu video:
 96.54% - pop - rock se repartizeaza dupa COS-ul TVurilor muzicale pop-rock;
 3.46 % - petrecere - folclor se repartizeaza dupa COSul TV-urilor muzicale petrecere folclor;
Pentru remuneratiile din copie privata video:
 90.7 % - pop-rock se repartizeaza dupa COS-ul TVurilor muzicale pop-rock;
 9.3 % - petrecere-folclor se repartizeaza dupa COS-ul
TV – urilor muzicale petrecere folclor;
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Cos TV Petrecere-Folclor
Este format din urmatoarele posturi tv ponderate cu audienta
ARMADATA:






FAVORIT TV
ETNO TV
TARAF TV
MYNELE TV*

In cazul in care in cursul anului apar si alte posturi care au audienta
masurata, altele decat cele din lista enumerata se vor adauga si
acestea.
*Mynele TV - din 15 dec. 2014 nu mai emite.
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Cos TV Muzicale
Este format din urmatoarele posturi tv ponderate cu audienta ARMADATA:










KISS TV
U TV
M TV
MUSIC CHANEL
H!T MUSIC CHANNEL
MOOZ RO
MOOZ HITS
ZU TV

In cazul in care in cursul anului apar si alte posturi care au audienta
masurata, altele decat cele din lista enumerata se vor adauga si acestea.
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Audiente
 Pentru posturile TV se va utiliza media lunara a audientelor nationale
furnizate de ARMADATA.
 COS-urile TV-uri muzicale si COS-ul TV-urilor de petrecere folclor se
formeaza prin ponderarea duratei de utilizare a videogramelor
documentate cu indicatorii de audienta stabiliti/determinati conform
celor de mai sus, rezultand un punctaj care sta la baza calcularii
remuneratiei generate de utilizarea reala a operei muzicale.
 In cazul in care pentru un post de TV din lista nu este disponibila
audienta sau playlistul nu este prelucrabil, Consiliul Director poate
decide renuntarea la postul respectiv din Cosul de Repartitie sau poate
stabili alte posturi care vor intra in COS-ul de Repartitie daca vor exista
alte posturi cu audienta masurata, ori se va folosi audienta minima.
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