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Istoria Radio România Muzical 

Răzvan Moceanu 

Motto: „Radio România Muzical este o parte indispensabilă a unui întreg. Pentru mine 
n-ar fi de conceput Radio România făra Radio Muzical. Pentru că, să ne gândim bine, 
acest Radio este un instrument de cultură, este o instituţie culturală care e menită să 
cuprindă toate elementele constitutive ale culturii, or, fără muzică înseamnă că Radioul 
e un fel de clădire începută şi neterminată, ar fi o construcţie invalidă” - Zoe 
Dumitrescu Buşulenga 
 

 
 

1994 
 
Criticul şi muzicologul Iosif Sava lansa propunerea înfiinţării unui post de radio dedicat 
exclusiv muzicii clasice. Mai mulţi oameni de cultură au răspuns la două întrebări, prima, 
dacă ei consideră oportună apariţia unui post de radio dedicat muzicii clasice, 24 de ore 
din 24, şi a doua, dacă un astfel de post de radio îşi va găsi audienţa necesară şi, prin 
aceasta, posibilitatea de a supravieţui prin atragerea de publicitate.  
Scriitorul Ion Hobana, considera că „Aşa cum o seamă de posturi noi de radio 
programează numai un anumit gen de muzică preferată de ascultători, ar putea exista şi 
un post de radio care să difuzeze capodopere ale muzicii clasice. Există destui auditori 
care ar dori să asculte acest gen de muzică mai des. Mă număr şi eu printre ei, ceea ce 
nu înseamnă că dispreţuiesc celelalte genuri de muzică. Cred că în diferite momente ale 
vieţii, trăind anumite stări sufleteşti, simţi nevoia să asculţi diferite feluri de muzică, de 
la simfonică până la soul sau country, fără a uita şansonetele”. 
Criticul literar Romul Munteanu arăta: „Cred că trebuie să se producă o întoarcere 
masivă către muzica din clasic şi baroc, romantic şi neoromantic. Nu cred că seducţia 
pentru rock şi alte genuri moderne - pentru care nu am nimic împotrivă - trebuie să 
anihileze dorinţa de a asculta mizica clasică. Probabil că la început nu ar exista o 
audienţă foarte mare. Cred însă că sunt destui care ar putea fi câştigaţi în timp. Muzica 
zgomotoasă este de sâmbătă şi duminică şi nu pentru o ascultare continuă. Eu sunt 
optimist în privinţa interesului generat de un asemenea post radiofonic.” 
Actorul Ion Caramitru spunea: „Cred că este o bună idee. Faţă de inflaţia de muzică 
uşoară şi foarte uşoară, avem nevoie şi de o alternativă. Aş putea spune că reprezintă 
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chiar o necesitate. Sponsorii vor veni cu siguranţă, întotdeauna se vor găsi oameni care 
să investească în aşa ceva”. 
 

1996 
 
Prin Ordinul nr. 27/16 ianuarie 1996 al Preşedintelui Consiliului de Administraţie al SRR, 
emis ca urmare a Hotărârii Consiliului de Administratie din 6 ianuarie, se decide 
reorganizarea programelor de emisie. Noua structură prevede funcţionarea a patru 
canale naţionale: România Actualităţi, România Cultural, România Tineret şi România 
Muzical, canale care vor fi conduse de directori distincţi, aflaţi în subordinea unuia dintre 
cei doi directori adjuncţi, Paul Grigoriu şi Gheorghe Verman. Activitatea celor patru 
canale era gândită pe criteriul complementarităţii, pentru a fi capabile să răspundă 
pieţei audio româneşti, în care posturile private aveau ca principal obiectiv 
divertismentul.  
Prin acelaşi ordin, alături de canalele naţionale, erau menţionate sectoarele de producţie 
radiofonică (redacţiile). 
Dacă Actualităţi, Cultural şi Tineret aveau o structură existentă bine defintă, cu reţele de 
emiţătoare deja existente, canalul România Muzical, o noutate pentru instituţie dar şi 
pentru piaţa media, urma să primească toate cele necesare funcţionării – reţea de 
emiţători, frecvenţe, cabină de emisie, etc.  
Fiecare director de canal urma să aibe în subordine o echipă formată din maximum 
patru persoane. Hotărârea prevedea, de asemena, desemnarea directorilor de canale 
printr-un concurs care urma să se desfăşoare în prima decadă a lunii februarie 1996.  
Însă abia în aprilie au fost scoase la concurs posturile de director, iar în urma 
concursului, director al noului canal România Muzical este desemnată criticul muzical 
Mihaela Doboş. 
În luna mai, aceasta declara că noul post va emite 24 de ore pe zi, în FM bandă vest, 40 
% din program fiind dedicat activităţii componistice şi interpretative româneşti: 
„Conţinutul emisiunilor are în vedere marile epoci de creaţie, de la muzica veche, 
trecând prin Renaştere, Baroc, Clasicism, Romantism, Impresionism şi până la 
capodoperele devenite clasice ale secolului XX ... Muzica simfonică, de cameră, de 
operă, operetă, vocal-simfonică, corală, muzică tradiţională românească şi străină, 
muzică religioasă, muzică de jazz ...” (n.r. acestea vor fi genurile muzicale incluse în 
program). 
Conform Anexei 5 – etape de realizare – a Proiectului de organizare a Departamentului 
Canale Naţionale, aprobat la 31 iulie 1996 în Consiliul de Administraţie al SRR, la 1 
noiembrie în acelaşi an, de Ziua Radioului, urma să aibă loc lansarea oficială a 
funcţionării Departamentului Canale Naţionale în noua structură. 

 
1997 

 
România Muzical avea deja redusă durata de emisie, de la 24 la 16 ore zilnic, o singură 
frecvenţă de emisie 72,08 MHz în bandă est (preluată de la România Actualităţi) şi 
obţinută abia la 21 februarie 1997, cu o recepţie numai pentru Bucureşti şi fără cabină 
de emisie proprie. 
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Conferinţa de presă – lansarea canalului România Muzical - 1997 

 
Coperta broşurii de prezentare a canalului România Muzical, martie 1997 

 
În contextul acestor dificultăţi, 24 martie 1997 a fost prima zi de emisie a Radio 
România Muzical „George Enescu”, pe frecvenţa de 72,08 MHz (numai în Bucureşti), 
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începând cu ora 8:00, sub deviza „Multă muzică, mai mult despre muzică !”, director 
fiind Mihaela Doboş. Echipa Radio Muzical era alcătuită din editorul Luminiţa Arvunescu, 
realizatorii coordonatori Anca Romeci, Ileana Ursu, Olga Dăescu, Ioana Tudor, Liliana 
Dumitru-Staicu, Ligia Ardelean, Gabriel Marica, redactorul Cristina Radu, economista 
Mirela Enăchescu şi asistenta Violeta Crăciun. 
 

 
 
În 7 decembrie are loc prima transmisiune directă derulată sub genericul Serii de operă 
cu deschiderea stagiunii la Teatrul Scala din Milano. Anual, Radio România Muzical a 
transmis ulterior spectacolul care deschidea stagiunea la Scala din Milano   
În acelaşi an postul a obţinut Premiul Radio al Colegiului Criticilor Muzicali din România. 
 

 
Echipa Radio Muzical şi redactori ai Redacţiei Muzicale - 1997 
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Prima Grilă de program a Radio Muzical - 1997 
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1998 
 
În februarie 1998 are loc prima transmisiune directă de la Teatrul "Metropolitan" din 
New York şi de atunci, sub genericul „Serii de operă”, Radio România Muzical a 
prezentat anual stagiuni de transmisiuni de directe de la celebrul teatru newyorkez. 
La 27 aprilie 1998, postul primeşte Premiul Criticii Muzicale, la un an de activitate, 
conferit de Uniunea Criticilor "Mihail Jora", iar la 7 decembrie 1998 are loc prima 
transmisiune directă de la deschiderea stagiunii la Teatrul Scala din Milano, eveniment 
transmis de atunci în fiecare an. 
Tot în anul 1998 este înmânată Diploma de excelenţă doamnei Mihaela Doboş cu ocazia 
împlinirii a 70 de ani de radiofonie în România, conferită de Uniunea Ziariştilor 
Profesionişti din România, precum şi Premiul Colegiului Criticilor Muzicali din Romania, 
acordat Luminiţei Arvunescu pentru emisiunea "Seara de operă", a postului. 
 

 
Conferinţă de presă - Festivalul Internaţional „George Enescu” ediţia 1998, când s-au 

aniversat 40 de ani de la inițierea festivalului. 
În fotografie: Radu Nicolau, Mihaela Doboş, dirijorul Lawrence Foster, şi compozitorul, 

muzicologul şi profesorul universitar francez originar din România, Costin Cazaban. 
Fotografie din arhiva doamnei Mihaela Doboş  

 
1999 

 
În anul 1999 este organizat şi transmis Festivalul Chopin, iar grila de program a postului 
devine flexibilă, structura acesteia fiind modificată de două ori pe an. 
Din luna iulie, Radio România Muzical transmite în fiecare sâmbătă şi duminică, după 
Radiojurnalul amiezii, o revistă a presei muzicale internaţionale. 
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În acelaşi an este decernat Premiul Criticii Muzicale, pentru concepţia şi coordonarea 
"Festivalului Chopin", la secţiunea „Evenimentul Stagiunii muzicale Radio”, Mihaelei 
Doboş. 
Anca Romeci primeşte premiul "BEST EDITING" la ediţia a VII-a a Festivalului 
Internaţional  "Shanghai Radio Music", pentru emisiunea "III". 
 

 
De la stânga spre dreapta: Andrei Dimitriu, directorul general al Societăţii Radiodifuziunii 
Române, dirijorul Marin Constantin, Mihaela Doboş şi dirijorul corului Operei Naţionale, 

Stelian Olariu. Fotografie din arhiva doamnei Mihaela Doboş 
 

2000 
 
În anul 2000, Radio România Muzical organizează manifestări muzicale de referinţă, 
precum Concertul aniversar Marin Constantin - 75, George Enescu - la sfârşit de mileniu 
sau Festivalul internaţional Dinu Lipatti. 
La 14 aprilie 2000, postul primeşte Premiul Criticii Muzicale acordat muzicologului 
Mihaela Doboş pentru concepţia şi coordonarea evenimentului stagiunii - Festivalul 
Chopin, organizator Radio România Muzical, conferit de Uniunea Criticilor "Mihail Jora", 
iar în perioada iulie-august 2000 este transmis, pentru prima oară în direct, Festivalul 
Richard Wagner de la Bayreuth, devenit o tradiţie anuală până în prezent. 
În perioada 11-13 septembrie 2000 are loc, la Budapesta,  a 12-a ediţie a concursului 
"Marele Premiu al Uniunii Internaţionale de Radio şi Televiziune”, în care Anca Romeci 
obţine medalia de argint pentru emisiunea "Scări de serviciu pentru fluturi". Decernarea 
premiului a avut loc la 15 decembrie, la Maison de la Radio France. Au fost prezente, în 
concurs, 28 de emisiuni de la 24 de posturi de radio din întreaga lume. 
La 15 noiembrie 2000, Radio România Muzical participă la proiectul Open Radio, care 
permite emisia prin satelit, în Europa şi in Israel, câte 3 ore pe zi, 6 zile pe săptămână, 
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iar la 1 decembrie în acelaşi an, începe difuzarea, în fiecare noapte, între orele 1.00-
7.00, a programului muzical intitulat "EuroClassic Notturno", preluat de la Uniunea 
Europeană de Radio, eveniment care se competează cu emisia pe frecvenţa de 97,9 
MHz, postul emiţând din acest moment 24 de ore din 24, aşa cum fusese proiectul 
iniţial. 

 
2001 

 
În anul 2001, Radio România Muzical a participat la programul "În direct, România", 
transmis prin satelit, cu emisiuni şi transmisiuni de concerte. 
Duminică, 8 iulie, a debutat emisiunea de ritmuri autentice latino-americane – tango, 
samba, conga şi alte sonorităţi ale acestei părţi de lume, cunoscute sau necunoscute 
publicului de la noi. Emisiunea avea o durată de jumătate de oră, duminică de duminică, 
de la ora 11:00. 

 
Aniversarea a patru ani de emisie – mesajele preşedintelui-director general al SRR, Andrei 

Dimitriu, şi directorului Paul Grigoriu 
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2002 

 
 

 
Canalul România Muzical - martie 2002. Fotografie din arhiva doamnei Mihaela Doboş 

În rândul de jos: Ligia Ardelean, Mihaela Doboş, Mirela Enăchescu, Ioana Tudor 
În rândul de sus: Cristian Niţu, Valentin Marin, Ghizella Serafim, Gabriel Marica, 

Liliana Staicu, Nela Dragu, Violeta Crăciun, Anca Romeci 
 
În martie 2002, România Muzical, primeşte Premiul de excelenţă, la 5 ani de existenţă, 
din partea Forumului Muzical Român, Premiul Criticii Muzicale este acordat 
muzicologului Mihaela Doboş pentru arta conducerii şi pasiunea realizatorului în cei cinci 
ani de istorie a Postului România Muzical, conferit de Uniunea Criticilor "Mihail Jora" şi 
medalia "Una vita per l'arte", acordată tot Mihaelei Doboş, pentru rezultatele obţinute în 
activitatea artistică şi organizatorică, conferită de Fundaţia corală "Madrigal - Marin 
Constantin".  
În acelaşi an, în iunie, este decernat marele premiu "Clopotul de aur", la Festivalul 
"Primăvara la Shanghai” şi premiul pentru cea mai bună concepţie, pentru emisunea 
"Într-o lume a timpului", ambele acordate lui Valentin Marin. 
Din 2 noiembrie, Radio România Muzical iniţiază o emisiune-spectacol "Seara micului 
meloman" difuzată sâmbătă între orele 11.45-12.30, iar din 6 noiembrie, postul 
transmite "Muzica azi", emisiune realizată în colaborare cu Secţiunea Naţională Română 
a Societăţii Internaţionale de Muzică Contemporană şi difuzată în fiecare luni între orele 
20.15 – 21.00 
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2003 
 
România Muzical promovează muzica cultă, constituindu-se într-o veritabilă tribună a 
valorilor muzicale româneşti şi internaţionale. 
Politica editorială se concentrează pe promovarea valorilor componistice naţionale şi 
universale, a marilor interpreţi ai veacurilor din România şi din lume, promovarea 
artiştilor români – compozitori şi interpreţi – din dispora, promovarea tinerelor talente 
româneşti, educarea muzicală a tineretului, promovarea marilor evenimente naţionale şi 
internaţionale şi informarea ascultătorilor asupra actualităţii muzicale. 
Radio România Muzical George Enescu transmite live sau înregistrat o ofertă muzicală 
bogată provenită de la Uniunea Europeană de Radio, fiind de menţionat Magio Musicale 
Fiorentino – Italia, Concursul internaţional de la Montreal – Canada, Festivalul Bach de 
la Eisenach – Germania, sau Festivalul Mozart din Austria. 
Programul Euroclassic Notturno este preluat tot de la U.E.R., producător fiind B.B.C, şi 
este transmis pe parcursul a şase ore, noapte de noapte, în sistem digital. 
Radio România Muzical a oferit, în transmisie directă, stagiunea muzicală a propriilor 
formaţii ale Radioului, bisăptămânal, în zilele de miercuri şi vineri. De asemenea, postul 
are propria sa stagiune, desfăşurată în principal în Studioul Mihail Jora, sub genericul 
„Radio România Muzical în sala de concerte”, stagiune care a avut ca idei tematice 
Generaţia Mileniului III, Lecţia micului meloman, sau Calendar muzical. 
Postul şi-a canalizat toate eforturile către promovarea Festivalului internaţional George 
Enescu, cel mai mare eveniment muzical al anului, prin transmisiuni directe, prin 
emisiuni de tipul Agenda muzicală şi Info-buletin muzical, prin interviuri cu artiştii 
prezenţi la festival, difuzate în pauzele transmisiunilor directe, prin comentarii, 
consemnări, de la lansări de carte, expoziţii, sau reportaje de la concertele din Piaţa 
Festivalului. 
De la 8 septembrie 2003, Radio România Muzical emite pe o nouă frecvenţă, 97,6 Mhz, 
fiindu-i alocat un nou emiţător, de 10 Kw în amplasamentul de la Coştila – în Bucegi, 
oferind posibilitatea recepţiei emisiunilor în judeţe din centrul şi sudul ţării (Prahova, 
Dâmboviţa, Braşov, Buzău, Argeş, Covasna, Ilfov şi parţial Mureş, Olt, Teleorman, 
Vâlcea şi Giurgiu). Din aceeaşi zi, emsia pe frecvenţa de 72,08 Mhz, banda est, 
încetează. 
Între octombrie 2003 şi octombrie 2004, audienţa din Bucureşti a Radio România 
Muzical creşte de la 0,4% la 0,8%, deşi de la un astfel de post de radio, cu un format 
special, nu este de aşteptat o notorietate prea mare ţinând cont de mediul de difuzare şi 
acoperirea teritorială.  
 

2004 
 
Grila de program a radio România Muzical care a funcţionat în prima parte a anului 2004 
şi-a păstrat în general structura rezultată în urma licitaţiilor din anul 2003. Sistemul 
convenit şi acceptat de ambele părţi (post - redacţii producătoare) şi-a demonstrat 
viabilitatea, spiritul creativ dovedindu-se în continuare activ şi de mare încărcătură. Într-
o structură dezvoltată pe baza celor două axe – verticală şi orizontală – grila Postului 
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RRM şi-a păstrat flexibilitatea încercând să răspundă în mai mare măsură gusturilor 
ascultătorilor săi. 
Inspirată din politica editorială a Societăţii Române de Radiodifuziune, grila are în 
vedere criteriile specifice unui post de radio cu vocaţie naţională şi cu deschidere 
europeană şi chiar universală. Aceste criterii se identifică în fapt cu obiectivele 
permanente ale postului România Muzical: 
- Promovarea valorilor universale şi naţionale (interpretative şi componistice) în genurile 
simfonic, vocal simfonic, cameral, operă, operetă, coral, jazz, de divertisment 
(canţonete, chansonete, muzicaluri etc.), muzică tradiţională 
- Preocuparea pentru iniţierea muzicală şi educarea copiilor şi tineretului 
- Acoperirea unei arii informative cât mai complete, interesante, prezentate într-un 
limbaj accesibil, atractiv 
- Prezenţa mai consistentă a valorilor româneşti, de toate vârstele, ce-şi desfăşoară 
carierele artistice în străinătate 
- Valorificarea şi înnoirea fondului patrimonial al instituţiei 
- Promovarea transmisiilor directe din studiourile proprii (concertele, promovarea 
Formaţiilor Muzicale Radio), de la alte instituţii din Capitală şi din ţară sau preluate de la 
Uniunea Europeană de Radio – ca modalitate vie, de contact permanent cu actualitatea 
artistică naţională şi internaţională 
- Crearea de evenimente care să impună RRM pe piaţa media ca post de înaltă ţinută, 
promotor de valori 
- Înnoirea repertorială permanentă printr-o politică susţinută şi coerentă de înregistrări 
speciale, dar şi de achiziţii discografice, ce se bazează exclusiv pe criteriul valoric, atât în 
domeniul componistic, cât şi în cel interpretativ 
- Informarea permanentă asupra vieţii muzicale naţionale şi internaţionale prin 
participarea angajaţilor/colaboratorilor la festivaluri, concursuri etc. 
- Exprimarea unui punct de vedere privind modul de realizare a emisiunilor prin 
proliferarea celor interactive şi prin trecerea la programe de tip spectacol, cu prioritate 
la emisiunile ce se adresează copiilor şi tinerilor. 
Au fost promovate în perioada septembrie-decembrie 2004 evenimentele muzicale 
majore naţionale şi internaţionale organizate în România, ca şi evenimentele 
internaţionale din Europa, cu prioritate preluate în direct (Londra, Bruxelles, Stockholm, 
Bratislava, Copenhaga, München, Frankfurt, Brugges, Hamburg, Geneva, Paris, New 
York, Praga, Veneţia). Interviurile cu mari artişti ai lumii difuzate în pauzele 
transmisiunilor directe sau în emisiunile de actualitate ale postului au răspuns dorinţei 
ascultătorilor noştri de a fi conectaţi la viaţa artistică naţională şi internaţională. 
Alături de preocuparea de conectare a ascultătorilor săi la evenimentele internaţionale şi 
de informare asupra actualităţii muzicale naţionale şi internaţionale, politica editorială a 
postului a avut în vedere promovarea valorilor componistice naţionale şi internaţionale. 
Radio România Muzical şi-a asumat misiunea de a informa zilnic despre evenimente de 
mare interes cu semnificaţie naţională prin reportaje, interviuri, corespondenţe, 
declaraţii de la festivaluri şi concursuri naţionale, ca de pildă: 
- Festivalul de muzică clasică Prometheus, Concursul Internaţional Jeunesses Musicales, 
Festivalul de jazz de la Sibiu, Acousmania 2004, Festivalul internaţional de orgă SIMN 
etc. 
- Stagiunile de concerte ale marilor instituţii muzicale din Bucureşti şi restul ţării 
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- Stagiunile teatrelor de operă şi operetă 
- Stagiunea Operei Comice pentru copii 
- Recitalurile găzduite de Muzeul Naţional George Enescu 
- Recitalurile din Stagiunea Gaudeamus 
- Recitalurile din Stagiunea Iosif Sava a Fundaţiei ACCUM 
- Concerte şi recitaluri găzduite de Institutul Polonez, Institutul Francez, Institutul Italian 
etc. 
- Premiile Forumului Muzical Român şi Premiile Criticii Muzicale 2003 
- Gala Premiilor Institutului Cultural Român 2003 
- Premiile Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România 
- Aniversarea a 50 de ani de activitate/Săptămâna festivă la Opera Română din 
Bucureşti 
- Bursele acordate de Fundaţia Internaţională Holland Music Sessions 
- Lansarea discului Angela Gheorghiu EMI Diva, la Bucureşti 
S-a acordat o mare atenţie prezenţelor muzicale româneşti şi turneelor întreprinse de 
formaţiile muzicale peste hotare dintre care amintim: 
- Concertele eveniment ale Orchestrei Naţionale Radio la Bruxelles (5 mai), la Haga (24 
iunie) 
- Turneul Teatrului Naţional Ion Dacian, în Italia 
- Turneul Operei Române din Timişoara, în Germania 
- Turneul Orchestrei Filarmonicii Transilvania din Cluj Napoca, în Franţa şi Belgia; Pro 
Contemporania în SUA. 
Evenimentele muzicale de referinţă sunt prezentate ascultătorilor în emisiunile complexe 
consacrate: Univers muzical românesc, Muzica de orgă şi altele. 
Stagiunea muzicală Euroradio a avut rezervate spaţii distincte în grila de programe care 
a inclus transmisiuni directe de la seria de concerte din proiectul UER; Oraşele muzicii–
Copenhaga, Ljubljana; Centenar Dvorak (Praga); Centenarul Orchestrei Simfonice din 
Londra; alte concerte transmise în direct. 
Aproape toate pauzele transmisiunilor directe au conţinut interviuri cu soliştii concertului 
sau cu alte personalităţi angrenate în respectivul proiect artistic. 
Stagiunea Operei Metropolitan din New York a fost reflectată în emisiunea Seara de 
operă prin transmisii directe cu câte două pauze, realizate cu interviuri primite de la 
Metropolitan şi cu invitaţi în Studio (Răzvan Theodorescu, Dan Iordăchescu, Eleonora 
Enăchescu etc) 
Concertele şi recitalurile înregistrate din Stagiunea Euroradio au fost programate sub 
genericul Eveniment Euroradio: 
- Selecţiuni din Festivalul Mozart – Salzburg (ianuarie) 
- Selecţiuni din Festivalul Chopin – Polonia (ianuarie şi februarie) 
- Concertele Orchestrei Naţionale a Franţei 
Radio România Muzical George Enescu are o contribuţie esenţială la îmbogăţirea 
fondului patrimonial al Societăţii Române de Radiodifuziune. În acest sens, activitatea s-
a desfăşurat pe două direcţii: 
- organizarea de recitaluri, concerte, alte tipuri de spectacole cu public în cicluri ca 
Generaţia Mileniului III, Formaţii româneşti contemporane, Concerte concurs Archaeus 
etc.; 
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- realizarea unei producţii de înregistrări speciale cu formaţiile muzicale şi soliştii S.R.R., 
cu formaţii colaboratoare, cu artişti români din ţară şi din diaspora, cu artişti şi formaţii 
străine care ne-au vizitat ţara (repertorii în care pe primul loc se situează fondul muzical 
naţional). 
Trecerea în structura postului a Secţiei de schimburi muzicale cu străinătatea, a 
personalului tehnic de emisie şi de înregistrări, a crainicilor, ca şi preluarea unei părţi a 
bazei tehnico-materiale, în fond constituirea postului cu o configuraţie gândită să 
cuprindă toate părţile ce concură la conceperea, realizarea şi difuzarea emisiunilor, a 
adus în faţa conducerii postului mai multe probleme care s-au regăsit în plan 
organizatoric, editorial, al resurselor umane, în plan economico-financiar şi tehnic. 
Personalul de concepţie şi de creaţie din domeniul jurnalistic s-a manifestat ca o grupă 
omogenă, cu interese comune în ceea cea priveşte servirea şi susţinerea imaginii 
Postului România Muzical „George Enescu”. 
Tot în 2004, restructurarea Departamentului de Producţie Editorială, care şi-a propus să 
apropie mai mult Radioul public de ascultători, a inclus şi o nouă formulă a Camerei 
ştirilor care a devenit o unitate de producţie autonomă. Aici se redactează, prin echipe 
specializate, ştiri diferite pentru posturile de radio, ţinându-se seama de publicul-ţintă al 
fiecărui post, inclusiv pentru Radio România Muzical.  
La 2 octombrie 2004, începe emisia pe frecvenţa de 104,8 Mhz cu acoperire pe zona 
Bucureştiului, iar frecvenţa de 97,9 Mhz îşi încetează emisia. 
În anul 2004 este decernat Premiul Maestro acordat de Forumul Muzical Român Mihaelei 
Doboş, directoarea postului, pentru promovarea proiectului "Avangarda îngerilor". 
 

2005 
 
Anul 2005 a fost unul dificil pentru Radio România Muzical, în contextul în care postul 
era supus pericolului de a rămâne fără licenţă de emisie. 
La 6 iulie 2005, CNA a solicitat Societăţii Române de Radiodifuziune să renunţe în 
termen de o lună la una din cele patru frecvenţe pe care le operează în Bucureşti: Radio 
România Actualităţi, Radio Cultural, Radio Muzical sau Radio Bucureşti. Solicitarea CNA 
se baza pe faptul că, „în conformitate cu Legea Audiovizualului, o societate nu poate 
avea mai mult de două licenţe de radio într-un singur oraş”. 
Potrivit lui Ralu Filip, preşedintele CNA, SRR ar putea opera în Bucureşti două reţele 
naţionale şi una regională sau locală, în timp ce la acel moment, Societatea ar fi operat 
una regională (Radio Muzical), una locală (Radio Bucureşti), celelalte două fiind 
naţionale. 
De asemenea, art. 71 din Legea Audiovizualului, invocat în mai multe rânduri de Ralu 
Filip, menţionează că cele patru reţele naţionale de radiodifuziune sonoră asignează 
astfel: "două reţele naţionale în FM destinate radiodifuzorului public - Societatea 
Română de Radiodifuziune, în banda CCIR, o reţea naţională în AM, o reţea pentru 
posturile regionale şi locale în AM şi FM, precum şi frecvenţe de emisie în banda de 
unde ultrascurte, pentru difuzarea emisiunilor pentru străinătate". 
Sintagma "o reţea pentru posturile regionale şi locale în AM şi FM" a creat dispute în 
timpul şedinţei CNA, reprezentanţii SRR susţinând că aceasta se referă la două posturi, 
unul regional şi unul local, în timp ce membrii CNA au apreciat că este vorba despre un 
singur post, unul local sau unul regional. 



14 
 

"SRR poate renunţa la Radio Bucureşti sau să îl treacă în AM", a spus Ralu Filip, arătând 
că SRR va trebui să aleagă între Radio Bucureşti şi Radio România Muzical. 
Postul Radio România Muzical emitea la acel moment pe frecvenţa 104,8 FM, care a fost 
luată din planul de frecvenţe unde era alocată oraşului Olteniţa, şi a fost modificată 
astfel încât să poată fi folosită pentru Bucureşti. Ralu Filip a explicat reprezentanţilor 
Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii (SNR), prezenţi şi ei la întâlnire, că trebuie să 
îşi recupereze frecvenţa şi să o realoce oraşului Olteniţa. 
Frecvenţa, iniţial de 104,7 MHz, de la Olteniţa, a fost transformată în 104,8 MHz pentru 
Bucureşti în momentul în care frecvenţa pe care emitea Radio România Muzical a fost 
scoasă la concurs ca parte a celei de-a patra reţele naţionale de radio, care a fost 
câştigată de postul Info Pro în urmă cu peste un an. 
Deşi reprezentanţii SNR au protestat faţă de solicitarea CNA de a realoca frecvenţa 
104,8 la Olteniţa, spunând că orice modificare va costa foarte mult, Consiliul a susţinut 
că legea trebuie respectată şi că oferă termen de o lună pentru intrarea în legalitate. 
La acel moment, un alt post al SRR care a dispărut din FM era Radio România Tineret, 
care a fost transformat, în octombrie 2004, în Radio 3 Net, fiind transferat exclusiv pe 
Internet. 
Aşadar cele patru posturi ale SRR care emiteau în Bucureşti erau Radio România 
Actualităţi (105,3 MHz), Radio România Cultural (101,3 FM), Radio România Muzical 
(104,8 FM) şi Radio Bucureşti (98,3 FM). 
 

 
Muzicologul Grigore Constantinescu – Adevărul, 12 august 2005 

 
La 15 august, Societatea Română de Radiodifuziune a comunicat că nu deţine sau 
foloseşte frecvenţe peste numărul permis de lege şi consideră solicitarea CNA de a 
renunţa la una dintre frecvenţele din Bucureşti ca fiind "netemeinică şi nelegală".  
Oficiul Juridic al SRR spunea că radioul public a obţinut licenţa pentru Radio România 
Muzical de la CNA în luna octombrie a anului 2000, ea fiind legală şi la momentul iulie 
2005. 
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Conform SRR, o dată cu apariţia Legii audiovizualului din 2002, în dispoziţiile căreia se 
prevedea că licenţa de emisie se acordă de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiei, iar licenţa audiovizuală de CNA, s-au făcut demersuri pentru preschimbarea 
licenţelor de emisie pentru comunicaţie audiovizuală pe cale radioelectrică şi a deciziilor 
de autorizare. 
În acest sens, SRR a solicitat atunci preschimbarea licenţei de emisie R183 din 23 
ianuarie 1996 cu licenţa audiovizuală pentru programele difuzate de această instituţie. 
În urma acestei solicitări, conform SRR, CNA a eliberat Societăţii de Radio, în 2003, 
licenţa audiovizuală pentru difuzarea programelor de radiodifuziune. Potrivit acestui 
document, citat de SRR, licenţa audiovizuală conferă titularului ei toate drepturile ce 
decurg din legislaţia română şi în limitele anexelor, licenţa Radio România Muzical 
"George Enescu" făcând obiectul uneia dintre anexele acestui document. 
De asemenea, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii a anunţat postul public de 
radio, în octombrie 2004, că, în vederea schimbării frecvenţei pe care se difuzează 
Radio România Muzical "George Enescu" din 97,9 Mhz în 104,8 Mhz, se aprobă 
întreruperea funcţionării emiţătorului BM 1,3-1 din Herăstrău (97,9 Mhz) pe 2 octombrie 
2004. Se menţiona, de asemenea, că se va intra în emisie pe noua frecvenţă, 104,8 
Mhz, cu program normal de funcţionare, imediat ce lucrările se vor finaliza. 
În urma acestor demersuri, SRR a informat CNA că, începând cu 2 octombrie 2004, 
emiţătorul de la Herăstrău, care difuzează pe frecvenţa 97,9 Mhz programul Radio 
România Muzical, îşi va înceta funcţionarea. În aceeaşi adresă, radioul public menţiona 
că în cursul zilei difuzarea programului Radio România Muzical va fi reluată pe frecvenţa 
104,8 Mhz. 
Adresa era însoţită de acordul CNA privind utilizarea frecvenţei 104,8 Mhz din 
amplasamentul Bucureşti, pentru difuzarea programului Radio România Muzical, se mai 
arata în comunicatul SRR. 
Tot la 15 august, preşedintele SRR Maria Ţoghină a avut o întâlnire "informală" cu Ralu 
Filip, preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), cu care a stabilit să se 
întâlnească pe 25 august, în prima şedinţă a Consiliului după vacanţa de vară.  
La 16 august, preşedintele-director general al SRR a declarat că nu va ceda nici o 
frecvenţă dintre cele patru deţinute în Bucureşti, deşi CNA a cerut acest lucru spunând 
că emisia Radio România Muzical nu se încadrează în legalitate.  "În calitate de 
conducător al acestei instituţii, pot să vă spun un singur lucru: nu voi ceda nici o 
frecvenţă. Dacă voi putea, voi mai cere. Acum, vom vedea ce soluţie vom găsi. De 
principiu, nu-mi place să dau", a declarat Ţoghină. 
La 25 august, Maria Ţoghină, Mihaela Doboş, directorul Radio România Muzical, Ilie 
Mihai, directorul departamentului tehnic, şi un reprezentant al Oficiului Juridic din partea 
SRR, au prezentat, în cadrul unei întâlniri cu membrii CNA documentele care atestă 
legalitatea funcţionării postului Radio România Muzical "George Enescu". Discuţia a fost 
extinsă asupra interpretării legii audiovizualului şi asupra situaţiei generale a 
frecvenţelor utilizate de SRR. Preşedintle CNA, Ralu Filip, declara, la final, că în cadrul 
Consiliului există o opinie divergentă în ceea ce priveşte interpretarea unui articol din 
Legea audiovizualului care stabileşte dimensiunile postului public de radio. După părerea 
unor colegi, articolul permite ca a treia reţea în FM a postului public să fie compusă 
deopotrivă şi din reţele locale, şi din reţele regionale. Alţi membri, printre care se 
număra şi Filip, considera că fiind vorba de o singură reţea, ea este compusă din 
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frecvenţe regionale şi locale în sensul că acolo unde ai regional nu poţi să mai ai şi local, 
şi invers, unde ai local nu poţi să mai ai şi regional. 
La 23 septembrie, Ralu Filip, preşedintele CNA, a avut discuţii cu membrii Comisiei de 
cultură a Camerei Deputaţilor, în prezenţa reprezentanţilor SRR, în care preşedintele 
CNA nu s-a mai arătat la fel de înverşunat, iar parlamentarii au sugerat CNA să rezolve 
problema frecvenţelor pentru Radio Muzical, astfel încât acest post să continue să 
existe. 

 
Revista „Universul Radio” 26 septembrie-2 octombrie 2015 – Interviu acordat de acad. 

Răzvan Theodorescu, Mihaelei Doboş. Scrisoarea de sprijin a membrilor Comisiei de cultură 
din Senat pentru RRM 
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La 26 septembrie, propunerea CNA de desfiinţare a postului public Radio România 
Muzical a fost dezbătută, la Grupul pentru Dialog Social, în prezenţa unor nume de 
prestigiu ale vieţii muzicale şi culturale, reprezentanţi ai radioului public şi ai CNA. 
Gabriel Liiceanu, moderatorul întâlnirii, arăta: „Trebuie să existe un for în ţara asta, în 
speţă o instituţie precum Radioul, care să ştie să perpetueze valorile Europei. Aici este 
vorba de instituţii ale statului conduse de minţi luminate care ştiu ce este în joc cu 
dispariţia educaţiei muzicale tradiţionale. Aş da cuvântul, de la bun început, d-lui Ralu 
Filip. În CNA există, bănuiesc, un număr de membri. Mi-e greu să cred că vreun 
membru al CNA a ridicat mâna la un vot împotriva acestui post... Un post public are o 
misiune sacră în raport cu societatea în vremurile noastre de azi. Noi iubim cu toţii 
democraţia, dar până la deciziile de tip cultural. Deciziile culturale nu se iau pe bază de 
vot, pe bază de referendum, deciziile culturale se iau de către o minoritate, pe cât 
posibil, pentru o majoritate”. 
Mihaela Doboş, directoarea postului Radio România Muzical, spunea: „Cred că nu ne-am 
gândit la ascultătorul de astăzi: poate urmări un program prin AM? Eu cred că nu. Are 
anumite pretenţii către audiţie: o audiţie confortabilă, o audiţie de calitate bună. 
România Muzical, după toate documentaţiile pe care le deţine, emite în mod legal. 
Ascultătorii din această ţară nu trebuie să fie frustraţi şi să simtă modul în care sunt 
date reţelele, frecvenţele, că România Muzical ajunge, n-ajunge. Calitatea programelor, 
fără îndoială, că este prima noastră preocupare în folosul ascultătorilor”. 
La 28 septembrie, conducerea SRR s-a întâlnit cu membrii CNA pentru a discuta 
problemele semnalate de CNA privind frecvenţele postului România Muzical.  
Preşedintele SRR, Maria Ţoghină, a declarat: „Orice grabă în a rezolva false probleme 
care nu sunt în acest moment urgente nu este binevenită, pentru că se discută în 
Parlament despre o nouă lege de funcţionare a SRR şi SRTV. Cred că ar trebui să 
aşteptăm această nouă lege. Cred că ar trebui să armonizăm prevederile din Legea de 
funcţionare a SRR cu cele din CNA şi, dacă este cazul, să modificăm chiar şi Legea 
Audiovizualului, astfel încât astfel de probleme să se regăsească în cadrul legal în 
vigoare şi să nu mai fie lăasate la mâna indiferent cărei părţi implicate. Cred că legea 
poate clarifica toate aspectele aflate în discuţie, iar în momentul de faţă, problema este 
aceea a modului în care interpretăm legea. Prin interpretare permisivă, SRR se află în 
cadrul de legalitate pentru că acolo unde legea nu limitează, permite. Dacă dl. Ralu Filip 
interpretează legea într-un sens restrictiv, este strict o problemă de interpretare şi de 
aceea, cred că până la urmă cadrul legal este cel care ne defineşte modul în care ne 
desfăşurăm activitatea”. 
Un punct de vedere asemănător a avut şi Răsvan Popescu, membru CNA, care a arătat 
că divergenţele apărute pot fi rezolvate odată cu modificarea în Parlament a Legii de 
funcţionare a SRR.  
În timpul dezbaterilor, preşedintele CNA, Ralu Filip, a anunţat, că se va retrage din 
disputa dintre CNA şi Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) pe tema numărului 
de licenţe deţinute de radioul public, în condiţiile în care este acuzat că ar vrea să 
distrugă radioul public, deşi el nu vrea decât ca acesta să funcţioneze într-un cadru 
legal.  
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În anul 2005, Radio România Muzical înregistrează cel mai mare număr de ascultători la 
nivel naţional din 1999. Dacă în primăvara lui 2005 postul avea o audienţă zilnică de 
22.500 de persoane, în toamnă prezintă un daily reach de 65.300 de ascultători, iar cota 
de piaţă a crescut de la 0,1% la 0,3%. În Bucureşti, Radio România Muzical are o 
audienţă zilnică de 17.500 persoane, faţă de 14.700 în primăvară, şi o cotă zilnică de 
piaţă de 0,7%. 
Radio România Muzical „George Enescu” şi-a păstrat şi în anul 2005 statutul de post 
strict specializat de muzică cultă (difuzează genurile simfonic, vocal simfonic, de 
cameră, operă, coral, lied, muzică tradiţională, de divertisment: şansonete, canţonete, 
zarzuele, muzică de filme), precum şi caracterul de unicat în spaţiul media românesc. 
Postul emite non-stop în unde ultrascurte, având o acoperire de numai circa 25% din 
suprafaţa ţării (municipiul Bucureşti, judeţele Prahova, Dâmboviţa, Braşov, Buzău, 
Argeş, Covasna, Ilfov – integral; Mureş, Olt, Teleorman, Vâlcea, Giurgiu – parţial). 
Radio România Muzical „George Enescu” s-a impus în conştiinţa ascultătorilor săi ca un 
post de vocaţie naţională şi europeană, constituindu-se într-o adevărată tribună a 
valorilor muzicale româneşti naţionale şi internaţionale, care se adresează elitelor, dar şi 
unor categorii socio-profesionale cu pregătire medie, cu un nivel de înţelegere superior 
calificării lor. 
Managementul postului promovează o manieră de prezentare adaptată comunicării 
orale, într-un limbaj coerent, elevat ce-si păstrează însă accesibilitatea. Informaţia este 
succintă, concentrată la esenţă.  
Şi în anul 2005, Radio România Muzical a încercat prin toate mijloacele, consolidarea 
poziţiei sale atât în interiorul Societăţii Române de Radiodifuziune, cât şi pe piaţa audio 
românească, acţionând implicit pentru creşterea numărului de ascultători.  
Principalele căi prin care s-a acţionat pentru creşterea audienţei postului au fost: grilele 
de programe, o mai bună comunicare cu ascultătorii, implicarea ascultătorilor – cu 
prioritate a marilor personalităţi culturale – în realizarea efectivă a emisiunilor, o mai 
mare dezvoltare a relaţiilor cu instituţiile de profil din ţară şi din străinătate, o mai 
eficientă valorificare a resurselor umane şi financiare, participarea la mai multe activităţi 
externe care au determinat o creştere a imaginii postului, o mai agresivă politică de 
marketing, chiar în condiţiile unui buget redus. 
Promovarea valorilor naţionale (interpretative şi componistice) într-o viziune nouă – prin 
prezentarea acestora integrată în marele repertoriu universal şi nu decupată, creând 
dihotomie între cele două zone –, promovarea valorilor europene, creşterea numărului 
de transmisiuni directe de concerte simfonice, camerale, de jazz, spectacole de operă, 
ale formaţiilor muzicale ale SRR, dar şi în străinătate – de la festivaluri, concursuri 
internaţionale, din stagiunile unor celebre ansambluri şi teatre lirice – prin intermediul 
Uniunii Europene de Radio, valorificarea fondului patrimonial al instituţiei, creşterea 
emisiunilor de divertisment (în limita genurilor muzicale promovate de România 
Muzical), creşterea numărului concursurilor pentru ascultători, promovarea în continuare 
a tinerilor interpreţi şi creatori cu înalte performanţe naţionale şi internaţionale, 
creşterea numărului ofertelor către UER, controlul asupra calităţii vorbirii şi impunerea 
unui nivel înalt de selecţie repertorială, cât şi înnoirea acestuia – s-au constituit şi în 
anul 2005 în priorităţi ale politicii editoriale. 
Punctele forte al anului 2005 pentru Radio România Muzical „George Enescu” au fost: 



19 
 

- proiectul Anul 2005 – Anul George Enescu – în perioada februarie-decembrie 2005. La 
50 de ani de la dispariţie, personalitatea complexă a lui George Enescu a fost abordată 
de postul muzical pe mai multe laturi: George Enescu creator, interpret, maestru al unor 
maeştri (pedagog), emisiunea de sinteză Sub vraja lui George Enescu – omul, creatorul, 
interpretul, precum şi un ciclu de emisiuni dedicate lui George Enescu, ce a cuprins 
creaţii premiate la Concursul de compoziţie „George Enescu” şi creaţii dedicate lui 
George Enescu de către compozitori români şi străini. Proiectul Festivalul Internaţional 
„George Enescu” – în perioada 4-20 septembrie, statistic, a însumat 33 de transmisiuni 
directe de la Ateneul Român şi Sala Mare a Palatului. 
- proiectul Omagiu lui Dinu Lipatti – în perioada 28 noiembrie-4 decembrie 2005. 
Sub emblema festivalului, România Muzical “George Enescu” a organizat în Piaţa 
Festivalului – în aer liber – concertul Berti Barbera & 4 Given (în 10 septembrie) şi două 
întâlniri cu ascultătorii şi iubitorii emisiunilor Muzica nimic mai simplu (în 8 septembrie) 
şi Lecţia micului meloman (în 10 septembrie). 
Proiectul Super Jazz Live – desfăşurat în perioada februarie-mai în colaborare cu “Art 
Jazz Club” din Bucureşti a fost iniţiat pentru atragerea tineretului, unul din obiectivele 
postului fiind şi scăderea mediei de vârstă a publicului ţintă. 
Începând cu 1 ianuarie 2005 – transmisia directă a tradiţionalului Concert de Anul Nou 
de la Viena – şi până la data de 29 decembrie 2005 (Concertul Filarmonicii din Berlin), 
România Muzical “George Enescu” a realizat 65 de transmisiuni directe de concerte 
simfonice şi recitaluri cu cei mai mari artişti ai lumii. 
Tot ca ofertă a UER trebuie privite şi transmisiunile directe de la Metropolitan Opera 
House din New York (12 spectacole de operă), ca şi cele din Festivalul Wagner de la 
Bayreuth (5 spectacole de operă). 
În anul 2005, este obţinut Premiul "Media" acordat de Forumul Muzical Român pentru 
modul în care a fost reflectat Festivalul Internaţional George Enescu - ediţia 2005. 
În fapt, 2005 a fost Anul George Enescu la Radio România Muzical, un proiect generos 
ce a pus în lumină personalitatea lui marelui compozitor şi interpret, la 50 de ani de la 
trecerea sa la cele veşnice. 
 

2006 
 
A urmat, 2006, Anul Mozart, în care postul a organizat zile cu proiecte speciale, alături 
de linii de programe ce reflectă creaţia unuia dintre cei mai iubiţi compozitori ai istoriei 
muzicii, de la naşterea căruia se împlineau 250 de ani.  
Derulat între ianuarie şi decembrie 2016, de o anvergură excepţională, proiectul „Anul 
2006 – Anul Mozart” a explorat practic întreaga creaţie – de aproximativ 700 de opusuri 
– a creatorului de la Salzburg, personalitatea sa fiind totodată prezentată în emisiuni de 
estetică muzicală realizate de Postul România Muzical cu concursul unor muzicologi de 
renume, preocupaţi de contribuţia genialului creator la zestrea culturală universală: 
prof.dr. Grigore Constantinescu şi Ferenc Lazslo – preşedintele Asociaţiei Mozart din 
Cluj-Napoca. 
Debutul chiar în 1 ianuarie, finalul în 24 decembrie 2006 - au încadrat fluxurile de 
emisiuni „Instantanee sepia” - cu rubrica „Perpetuum Mozart” inclusă, „Ora discofilului” - 
destinată marilor interpreţi mozartieni, „Musica sacra” - paginile vocal simfonice 
religioase, „Integrala operelor mozartiene”, O/ra cu Ligia Ardelean (Dicţionar de operă 
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Mozart), „Din tainele liedului”, „Convorbiri şi lecturi cu ... muzică” („Portretul lui Mozart 
văzut de Stendhal” - serial), „Musica rară” („Mozart francmasonul” - în serial; „Răpirea 
... înainte de Răpirea din serai”; „Încă două lucrări pentru clarinet de Mozart”, etc.), 
difuzate după un grafic bine organizat. 
Realizarea unei imagini complete asupra celui care marchează cu copleşitoarea sa 
existenţă istoria culturii universale a fost posibilă prin integrarea în cadrul proiectului RR 
Muzical a ofertelor UER, sărbătoarea Mozart fiind unul din programele importante ale 
anului 2006 la nivelul întregii Uniuni Europene de Radio. 
Astfel zilele de 27 (ziua naşterii lui Mozart) şi 29 ianuarie, ca şi ziua de 5 decembrie 
(ziua morţii lui Mozart) au fost alocate unor transmisiuni directe maraton preluate prin 
satelit de la Salzburg, Lugano, Beijing, Ramallah, Viena, Praga şi Berlin, de la 
Manchester, de la Amsterdam. 
Radio România Muzical „George Enescu”, a reflectat detaliat şi Anul Francofoniei – reper 
de prim rang ale agendei culturale 2006. Desfăşurat în perioada februarie – septembrie 
2016, proiectul s-a regăsit la nivelul postului în seriale de emisiuni destinate creatorilor 
şi interpreţilor din spaţiul francofon – în care au fost integrate şi nume importante 
româneşti – de la George Enescu la Dinu Lipatti şi Clara Haskil, ale căror activităţi au 
fost marcate de influenţa franceză. 
George Enescu – 125 de ani de la naştere, a fost un alt proiect al postului, derulat în 
perioada 14 – 20 august 2006, cele două săptămâni afectate temei menţionate 
evidenţiind complexitatea personalităţii enesciene: compozitor, violonist, dirijor şi 
pianist. 
Radio România Muzical a descins şi în alte medii decât cele percepute în mod tradiţional 
ca găzduind publicul său fidel. Concertele şi recitalurile cu public de la Librăriile 
Cărtureşti din Bucureşti au împrospătat şi diversificat în mod fericit o prestaţie ce 
presupune, în primul rând, înaltă ţinută culturală şi intelectuală. 
Pe lângă derularea proiectului „Radio România Muzical George Enescu la Librăriile 
Cărtureşti” (concerte/recitaluri cu public sub sigla postului în spaţiul librăriei), postul s-a 
implicat şi în alte proiecte, spre exemplu prin participarea la Ziua presei libere, la Târgul 
Gaudeamus, care a determinat vizualizarea postului România Muzical în alte medii decât 
cele percepute ca alcătuind publicul fidel din Bucureşti. 
Crearea unei atmosfere optime de linişte, relaxare, meditaţie, îmbogăţirea nivelului de 
cunoaştere, transmiterea de emoţie, stimularea energiilor creatoare, inducerea ideii de 
comuniune spirituală, dezvoltarea simţului estetic, formarea bunului gust – ar fi succint 
misiunea postului Radio România Muzical „George Enescu”, unicul post de muzică 
clasică din România. 
La nivelul anului 2006, Radio România Muzical „George Enescu” emite non-stop, atât 
prin reţea terestră, acoperind 25% din teritoriul ţării, dar şi prin satelit – preluat de 
Radio România Internaţional, de luni până sâmbătă pe tronsonul orar 11.00 – 13.56 sau 
10.00 – 12.56 (în funcţie de ora Europei Centrale) şi pe zona orară 19.00 – 21.00 
(miercuri şi vineri, înregistrare şi redifuzare). De asemenea, România Muzical emite non-
stop prin sistem T – DAB (digital) exclusiv în Bucureşti. 
În politica sa de programe, Radio România Muzical valorifică patrimoniul naţional şi 
universal atât din sfera componistică, cât şi din cea interpretativă. 
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Explorarea atinge marile genuri ale muzicii clasice: simfonic, cameră, operă, operetă, 
vocal-simfonic, vocal (coral, lied, etc), la care s-a adăugat jazz-ul şi câteva subgenuri de 
mare accesibilitate: canţoneta, şansoneta, zarzuella, muzica de film, etc. 
Radio România Muzical se adresează elitelor ca şi unor categorii socio-profesionale cu 
pregătire medie dar cu un nivel de înţelegere superior calificării. 
În anul 2006 eforturile au fost îndreptate către câştigarea ascultătorilor tineri iar politica 
de program, din dorinţa atragerii unor noi segmente de vârstă, a suferit câteva 
modificări. Creşterea spaţiilor de emisie cu moderatori în direct pe post – cu momente 
de interactivitate – s-a constituit într-una din acele modalităţi prin care s-a încercat 
întinerirea publicului ascultător.  
Spaţiul dintre orele 10.00-12.00 de luni până vineri s-a adăugat astfel celor existente 
deja din anii anteriori construite pe tiparul emisiune–magazin cu concursuri incluse şi cu 
prezentări live (Preludiu la după-amiaza unui meloman, de luni până vineri, orele 13.25-
15.30, Fantezii cromatice, de luni până vineri, orele 18.10-19.00). 
O posibilă explicaţie a creşterii audienţei în Bucureşti – în octombrie 2006 la 0,7 
(audienţă zilnică), faţă de 0,5 în aprilie acelasi an, şi a păstrării sale la 0,2 la nivel 
naţional ar putea fi exact prezenţa (în capitală) şi nonprezenţa (în restul teritoriului unde 
emite Radio România Muzical) prin concerte publice. 
Promovarea valorilor naţionale (interpretative şi componistice) într-o viziune nouă – prin 
prezentarea acestora integrată în marele repertoriu universal şi nu decupată creând 
dihotomie între cele doua zone (excepţie făcând fluxul „Clasic şi contemporan în muzica 
românească”), promovarea valorilor europene, creşterea numărului de transmisiuni 
directe de concerte simfonice, camerale, de jazz, spectacole de operă, ale formaţiilor 
muzicale ale SRR, dar şi din străinătate – de la festivaluri, concursuri internaţionale, din 
stagiunile unor celebre ansambluri şi teatre lirice – prin intermediul Uniunii Europene de 
Radio, utilizarea fondului patrimonial al instituţiei, creşterea numărului emisiunilor live şi 
implicit a numărului concursurilor pentru ascultători, promovarea în continuare a 
tinerilor interpreţi şi creatori cu înalte performanţe naţionale şi internaţionale, creşterea 
numărului ofertelor către UER, controlul asupra calităţii vorbirii şi impunerea unui nivel 
înalt de selecţie repertorială cât şi înnoirea acestuia – s-au constituit şi în anul 2006 în 
priorităţi ale politicii editoriale. 
Prezenţa SRR în UER, ca membru cu drepturi depline, a presupus preocuparea postului 
Radio România Muzical „George Enescu” de implicare cât mai susţinută în proiectele 
propuse de UER, care pot fi apreciate în mod special prin rolul pe care-l au în atragerea 
şi păstrarea interesului ascultătorului. Viaţa muzicală din Europa, şi din lume chiar, 
constituie un punct de atracţie serios pentru intelectualul avid de informare.  
Practic, începând cu data de 1 ianuarie 2006 – transmisia directă a tradiţionalului 
Concert de Anul Nou de la Viena şi până în data de 21 decembrie 2006 (de la BBC), 
Postul România Muzical „George Enescu” a realizat 70 de transmisiuni directe de 
concerte simfonice şi recitaluri cu cei mai mari artişti ai lumii: dirijorii Lorin Maazel, 
Christoph von Dohnanyi, Myung Whun Chung, Manfred Honeck, Kurt Masur, Sir Simon 
Rattle, Philippe Herreweghe, Kent Nagano, Thomas Dausgaard, Esa – Pekka Salonen, 
Sir John Eliot Gardiner, Claudio Abbado, Mariss Jansons, Marek Janowski, Yuri 
Temirkanov, Christoph Eschenbach; soliştii: Aldo Ciccolini, René Fleming, John Relyea, 
Nikolaj Znaider, Viktoria Mullova, Misha Maiski etc.; din ţări ca: Germania, Franţa, Cehia, 
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Polonia, Suedia, Anglia, Austria, Finlanda, Elveţia, Danemarca, Olanda, Palestina, 
Austria, China etc. 
Pentru o mare parte din aceste transmisiuni directe s-au realizat şi interviuri cu artiştii 
concertelor respective de către redactorii Secţiei de schimburi muzicale internaţionale a 
postului România Muzical „George Enescu”, dintre care le amintim pe cele cu: Julia 
Fischer, Francois Croze, Bernhard Hartog, Carolyn Sampson, Christoph Eschenbach, 
Hartmut Welker, Herbert Blomstedt, Philippe Herreweghe, Hilary Summers, Duo-ul de 
piane Horus, alcătuit din Mora Emody şi Ahmed Abou-Zahra, Jeremy Sadler, James 
Gilchrist, Jenny Evans, Johannes Mannov, Julian Bliss, Kent Nagano, Serghei 
Khachatryan, Kurt Masur, Lars Vogt, Marek Janowski, Mariss Jansons, Matthias Bamert, 
Marina Mescheriakova, Myung Whun Chung, Natalia Gutman, Pauliina May, Per Erik 
Veng, Poul Ruders, Renaud Capucon, Robert Dean Smith, Ronald Brautigam, Sabine 
Hengesbach, Simon Trpceski, Stephen Gould, Thomas Dausgaard, Christoph von 
Dohnanyi, Riccardo Muti, Walter Blovski, Ion Marin etc. 
Tot ca ofertă a UER trebuie privite şi transmisiunile directe de la Metropolitan Opera 
House din New York (12 spectacole de operă), de la Scala din Milano (1 spectacol) ca şi 
cele din Festivalul Wagner de la Bayreuth (5 spectacole de operă). 
Postul România Muzical oferă ascultătorilor săi aceste producţii construind adevărate 
spectacole radiofonice prin participarea live a unor specialişti: cântăreţi, regizori, dirijori, 
esteticieni, psihologi, prin ale căror comentarii publicul poate pătrunde în esenţa creaţiei 
respective. 
În anul 2006 Radio România Muzical şi-a propus intensificarea contribuţiei sale la fondul 
muzical al Uniunii Europene de Radio, diversificarea ofertelor, ca şi mărirea bazei 
muzicale permanente pentru programul „Euroclasic Notturno” transmiţând materialele 
direct la BBC, producătorul acestui flux. 
În anul 2006, Radio România Muzical a trimis 102 de oferte, însumând 6825 de minute 
de muzică. 
Radio România Muzical a participat la următoarele proiecte speciale UER: 
- Bursa Borletti – Buitoni (Cvartetul Contempo); 
- Proiectul „Şostakovici”; 
- Proiectul „A Tribute to Mozart” (2 oferte cu lucrări contemporane româneşti); 
- Proiectul R. Schumann – 150 de ani de la moarte (6 oferte); 
- Proiect dedicat lucrărilor contemporane bizantine şi de tradiţie bizantină susţinut de 
Corul Academic Radio, dirijor Dan Mihai Goia; 
- Ziua specială de Crăciun. 
Ca instituţie muzicală de prim rang în cadrul unei societăţi media publice, Radio 
România Muzical şi-a asumat rolul de conservare a valorilor momentului, acţionând în 
planul organizării înregistrărilor speciale în studiourile SRR pe capitole clar conturate. 
Nevoia de cunoaştere a actualităţii vieţii muzicale naţionale şi internaţionale de către 
ascultători a fost satisfăcută de redactori ai postului şi ai Redacţiei Muzicale prin 
comentarii, relatări, înregistrari de la evenimente al căror partener a fost şi postul 
România Muzical, dintre care amintim: „Institutul Cultural Român şi tinerii interpreţi ai 
lumii”, SONORO, Concursul Naţional de interpretare Mihail Jora – ediţia a XVI-a, 
„Festivalul de muzică veche – Bucureşti” ediţia I, „Festivalul Naţional de Teatru 
Bucureşti”, „Zilele Secţiunii Naţionale Române” – Săptămâna Internaţională a Muzicii 
Noi”, Festivalul „Multisonic Fest”, „Festivalul internaţional al muzicii de cameră” – 
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Braşov, Festivalul „Archaeus”, ediţia a IX-a, Festivalul Schumann, Festivalul 
Internaţional „Enescu şi Muzica Lumii” – Sinaia. 
Informarea ascultătorului Radio România Muzical asupra evenimentelor muzicale din 
ţară şi din străinătate se realizează în emisiunile de profil ale postului, dar şi în alte 
spaţii, prin modalităţi jurnalistice de tipul: ştire, reportaj, comentariu, interviu. 
Tot în anul 2006, postul muzical a primit Premiul special pe 2005 al revistei Cuvântul.  
 

 
10 ianuarie 2006 - Mihaela Doboş, la decernarea premiilor „Cuvântul” pe anul 2005 

 
Prin întreaga sa activitate Radio România Muzical se afirmă şi în acest an ca un post de 
anvergură naţională şi chiar universală promovând cu pregnanţă valorile europene şi 
răspunzând astfel misiunii ce-i revine din Legea de organizare şi funcţionare a SRR. 
 

2007 
 
Radio România Muzical „George Enescu” a rămas unicul post de muzică clasică, având 
emisie non-stop, care poate fi recepţionat în condiţii foarte bune prin satelit, din luna 
ianuarie 2007, după obţinerea licenţelor audiovizuale pentru acest tip de emisie. De 
asemenea, postul poate fi ascultat şi prin Internet, de la 1 iulie 2007. 
În cei peste 10 ani de existenţă, Radio România Muzical şi-a consolidat poziţia de unicat 
în audiovizualul românesc prin oferta editorială de calitate, prin ancorarea permanentă 
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în actualitatea muzicală românească şi universală, prin aducerea la microfon a 
personalităţilor de marcă din toate domeniile vieţii culturale româneşti şi, nu în ultimul 
rând, prin creşterea continuă a numărului de transmisii directe de la evenimentele 
naţionale şi internaţionale, avându-se permanent în atenţie publicul-ţintă.  
De aceea, promovarea valorii muzicale, folosind ca instrument un discurs accesibil, cu 
exprimări fireşti, lipsite de preţiozitate, constituie principala caracteristică a postului. 
Şi în anul 2007 eforturile au fost îndreptate către câştigarea unor noi segmente de 
vârstă (ascultători tineri), iar în acest sens politica de program a suferit câteva 
modificări: 
- creşterea spaţiilor de emisie cu moderatori în direct şi cu momente de interactivitate; 
- realizarea în premieră a unui „Matinal muzical” (de luni până vineri între orele 7,15-
9,00), care acoperă întreaga arie stilistică promovată de Radio România Muzical; 
- iniţierea unui flux de emisiuni care aduce în atenţia ascultătorului interpretări 
comparate ale unor opusuri de referinţă din literatura muzicală universală; 
- crearea ciclului de emisiuni educative „Poveşti pe note” (biografii scenarizate ale 
marilor muzicieni), cu adresabilitate către tronsonul de ascultători cu vârste între 8 şi 15 
ani. 
Utilizarea fondului patrimonial al instituţiei, promovarea tinerilor interpreţi şi creatori cu 
performanţe naţionale şi internaţionale, creşterea numărului de oferte către Uniunea 
Europeană de Radioteleviziune (UER), controlul calităţii vorbirii – au constituit şi în 2007 
priorităţi ale politicii editoriale. 
În planul proiectelor de anvergură, un loc important l-au ocupat cele două evenimente 
culturale majore ale anului: Festivalul şi Concursul  internaţional „George Enescu” (de la 
care Radio România Muzical a efectuat 52 de transmisiuni directe, înregistrarea integrală 
a tuturor recitalurilor, concertelor, spectacolelor de operă difuzate în retransmisie şi a 
tuturor etapelor Concursului) şi „Sibiu – capitală culturală europeană 2007” (proiect ce 
şi-a găsit concretizarea prin mediatizarea zilnică a manifestărilor incluse în aria tematică 
a postului, ştiri, interviuri, reportaje, transmisiuni directe care au oferit ascultătorului 
toate momentele importante: Concertul Filarmonicii Naţiunilor (deschiderea oficială a 
anului cultural sibian), Spectacolul Operei de Stat din Viena cu „Nunta lui Figaro” de 
Mozart, seria de concerte susţinute de dirijorul Ion Marin şi Orchestra de cameră 
„Simfonietta” a Filarmonicii din Berlin, Concertul Orchestrei Simfonice Germane din 
Berlin, realizat în parteneriat cu Deutsche Welle.  
Preocuparea Radio România Muzical „George Enescu” de implicare cât mai susţinută în 
proiectele propuse de UER şi de reflectare a celor mai reprezentative evenimente ale 
sale în programe a constituit o altă dimensiune a politicii de program în 2007. 
Dintre cele 80 de transmisiuni directe în genurile simfonic, cameral, vocal-simfonic, jazz 
sunt de menţionat evenimente deosebite precum Concertul de Anul Nou de la Viena, 
concerte din seriile „Influenţe folclorice în muzica clasică”, „Concerte în casele 
compozitorilor”, Festivaluri internaţionale: BBC Proms, Festivalul de la Lucerna, 
Festivalul de la Rheingau – Germania, Festivalul Mării Baltice din Suedia şi Danemarca. 
Între noile proiecte editoriale speciale iniţiate în 2007 se numără seria de concerte 
„Lunchtime Concerts” – transmisiuni directe săptămânale de la Wigmore Hall din 
Londra, oferite de Radio 3 BBC. 
În cadrul acestor schimburi muzicale Radio România Muzical a avut în anul 2007 cea 
mai consistentă participare de până acum în cadrul Stagiunilor Euroradio, prin concerte 
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care au demonstrat capacitatea SRR de a organiza manifestări muzicale de anvergură 
europeană: „Bucureşti – oraş al muzicii” - proiect constând în 8 concerte în luna ianuarie 
2007, care au reflectat diversitatea vieţii muzicale bucureştene prin intermediul unui 
repertoriu variat interpretat în săli de concerte ce se constituie în simboluri ale vieţii 
culturale a capitalei (Sala „Mihail Jora” a SRR, Ateneul Român, Aula Palatului Patriarhal, 
„Sala Cerchez” a Muzeului Naţional Cotroceni); „Influenţe folclorice în muzica clasică” 
(martie 2007) – Concertul Orchestrei Naţionale Radio, dirijor Tiberiu Soare, solist Viniciu   
Moroianu, „Ziua specială de Crăciun” (decembrie 2007) – Concertul corului „Ion Vidu” 
din Lugoj, dirijor Remus Taşcău.  
De asemenea, Radio România Muzical a participat la proiecte speciale ale UER: „Bursa 
Borletti–Buitoni” (violoncelista Laura Buruiană); Competiţia „Concertino” – Praga 
(pianista Cristiana Mihart – candidata propusă de Radio România Muzical a obţinut 
menţiunea de onoare şi a susţinut o serie de recitaluri în Boemia); Competiţia „Tinere 
talente” de la Bratislava (pianistul Bogdan Dulu), EBU Folk Music Easter Project 2007, 
EBU Folk Music Christmas Project 2007. 
În acelaşi context trebuie menţionate transmisiunile directe de la Metropolitan Opera 
House din New York (9 spectacole de operă), de la Scala din Milano (două spectacole), 
festivalul Wagner de la Bayreuth (7 spectacole de operă), emisiunile aniversare Pascal 
Bentoiu, Nicolae Herlea, Placido Domingo sau emisiunea comemorativă Luciano 
Pavarotti. 
În anul 2007 Radio România Muzical a transmis 53 de oferte însumând 3942 de minute 
de muzică, din care: 
- 70% genurile simfonic, cameră, coral, operă, vocal-simfonic; 
- 3% genul popular; 
- 6% genurile jazz şi world music; 
- 21% muzică contemporană. 
Ca parte a Radioului public, Radio România Muzical şi-a asumat rolul de conservare a 
valorilor momentului, realizând înregistrări speciale în studiourile SRR, acordând 
prioritate creaţiilor româneşti reprezentative şi primelor audiţii (180’), tinerilor interpreţi 
consacraţi (180’), valorilor şcolii muzicale româneşti (110’), versiunilor româneşti de 
referinţă (145’), proiectelor speciale (60’). 
Actualitatea vieţii muzicale naţionale şi internaţionale a fost oglindită de către realizatorii 
postului şi cei ai Redacţiei Muzicale prin comentarii, relatări, înregistrări de la 
evenimente al căror partener media a fost şi Radio România Muzical: Concursul Naţional 
de Interpretare „Mihail Jora”, Festivalul „Meridian”, „SONORO”, Festivalul de Muzică 
veche – Miercurea Ciuc, Festivalul „Enescu şi muzica lumii” – Sinaia, Festivalul 
„Multisonic Fest”, „Sibiu – capitală culturală europeană 2007”. 
Acordând o atenţie deosebită tinerilor muzicieni şi artiştilor români din diaspora, 
promovând valorile europene şi cele naţionale, Radio România Muzical se afirmă în 
continuare ca un post public de anvergură naţională. 
Din 19 februarie 2007, Radio România Muzical emite prin Satelitul Thor III şi poate fi 
ascultat, necodat, în toată ţara precum şi în numeroase ţări europene, iar la 1 iulie 
2007, aşa cum aminteam, Radio România Muzical începe să emită pe internet. 
Din noiembrie 2007, redactor – şef al postului a devenit Liliana Staicu, după 
pensionarea Mihalelei Doboş. Liliana Staicu a prezentat timp de 10 ani, până în 2006, 
una dintre cele mai longevive emisiuni ale postului, "Olimpiada melomanilor". 
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2008 

 
În anul 2008, Radio România Muzical organizează mai multe momente dedicate Anului 
Puccini, între care şi o serie de emisiuni în dialog cu marea soprană Virginia Zeani şi cu 
participarea extraordinară a MS Regina Ana a României şi a ASR Principele Radu, 
precum şi a cuplului Angela Gheorghiu - Roberto Alagna, în care au fost comentate 
principalele opere pucciniene "Boema", "Madama Butterfly", sau "Tosca". 
Atragerea şi fidelizarea unor noi segmente de vârstă (ascultători tineri) a constituit o 
provocare permanentă şi a determinat schimbări în consecinţă ale grilei de program 
2008-2009: 
- crearea în premieră a două tronsoane de emisiuni live: matinalul „Musica viva” o 
paletă muzicală ce acoperă întreaga arie stilistică promovată de Radio România Muzical; 
- iniţierea de emisiuni care promovează istoria şi activitatea muzicală a celor mai 
importante centre culturale ale ţării: Cluj, Iaşi, Timişoara, Bucureşti etc. şi a oraşelor 
lumii cu bogată tradiţie culturală; 
- îmbogăţirea paletei de emisiuni dedicate iniţierii şi educării diverselor categorii de 
ascultători: „Lecţia micului meloman” (segmentul 4-8 ani); „Poveşti pe note” (9-15 ani); 
„Muzica – o biografie” (peste 16 ani). 
În 18 aprilie 2008 are loc, aşadar, „Lecţia micului meloman”, la Muzeul Naţional Peleş, 
un moment din care conceptul emisiunii se transformă şi devine un veritabil teatru cu 
muzică.  
Pe parcursul anului 2008, Radio România Muzical a derulat 3 proiecte editoriale şi de 
promovare menite a contribui la informarea, formarea şi educarea publicului ascultător, 
dar şi la creşterea vizibilităţii şi notorietăţii postului: 
- Stagiunea itinerantă prin şcoli şi grădiniţe bucureştene a emisiunii – spectacol „Lecţia 
micului meloman” (proiect deschis astfel unui număr mult mai mare de copii, dar şi 
cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar); 
- „Radio România Muzical prezintă Filarmonicile României”, proiect ce are ca scop 
popularizarea activităţii curente a celor mai importante instituţii muzicale ale ţării, prin 
transmisia live a evenimentelor din stagiunile de concerte; 
- „Stagiunea tinerilor muzicieni” (serie de concerte şi recitaluri desfăşurate în parteneriat 
cu TVR Cultural şi Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, având ca obiectiv 
promovarea celor mai valoroase talente ale tinerei generaţii de artişti). 
Aniversarea a 8 decenii de existenţă a Radioului public a fost marcată la Radio România 
Muzical prin două cicluri de emisiuni care au sintetizat cele mai importante momente ale 
istoriei muzicale a instituţiei: „80 de ani de radiofonie muzicală românească” (pagini din 
istoria emisiunilor muzicale radio, mărturisiri ale personalităţilor culturale care au 
colaborat la Radio România, evenimente muzicale, înregistrări intrate în Fonoteca de 
Aur); „Opera pe podiumul de concert” cu dirijori ai Formaţiilor Muzicale Radio – Ludovic 
Bacs, Carol Litvin, Iosif Conta (interviuri şi mărturii din Fonoteca de Aur). 
Activitatea de schimburi muzicale internaţionale în cadrul Uniunii Europene de Radio  - 
preocuparea Radio România Muzical „George Enescu” de implicare cât mai susţinută în 
proiectele propuse de UER/EBU şi de reflectare a celor mai reprezentative evenimente 
ale sale în programe şi schimbul de oferte a constituit o altă dimensiune a politicii de 
programe în 2008. 
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Dintre cele 125 de transmisiuni directe realizate în genurile simfonic, cameral, vocal-
simfonic şi jazz sunt de menţionat: Concertul de Anul Nou de la Viena, concerte din 
stagiunile celor mai prestigioase ansambluri europene (Orchestra Naţională a Franţei, 
Ansamblurile BBC, Orchestra Radiodifuziunii Daneze, Orchestrele Simfonice ale 
Radiodifuziunilor Germane), concerte din marile festivaluri europene (Festivalul BBC 
Proms, Festivalul de la Salzburg, Festivalul Muzicii de cameră de la Delft – Olanda), serii 
de concerte tematice (seria „Beethoven” de la Teatrul „Champs-Elysées” din Paris, 
Stagiunea Orchestrei Elveţiei Italiene la Palatul Culturii şi Congreselor de la Lugano, 
seria „Lunchtime Concerts” - BBC); interviuri cu personalităţi ale lumii muzicale: Roger 
Wright – noul director al Festivalului BBC Proms, dirijorii Marek Janowski, Riccardo Muti, 
Leonard Slatkin, pianistul Bernd Glemser, violoniştii Julia Fischer şi Frank Peter 
Zimmerman, violoncelistul Gautier Capucon etc. 
În 2008, Radio România Muzical a transmis 55 de oferte de programe către UER/EBU, 
însumând 2990 minute de muzică dintre care 75% - genurile simfonic, cameră, coral, 
operă, vocal-simfonic, 9% - genurile jazz şi world music, 16% - muzică contemporană. 
În acest schimb de oferte au fost promovate concertele Formaţiilor Muzicale Radio, 
evenimentele muzicale organizate de SRR, tinerii interpreţi, creaţia naţională, înregistrări 
de valoare din Fonoteca Radio. 
De asemenea, Radio România Muzical a participat la proiecte speciale ale UER: seria „A 
la carte” (prin concerte ale Orchestrei Naţionale Radio); competiţia „Concertino Praga” 
(oboistul Alexandru Păvăloiu şi flautista Teodora Alexandrescu); concursul „New 
Talents” – Bratislava (violoncelista Mădălina Tudose şi baritonul Yuriy Tsiple – calificat în 
semifinala concursului); Orchestra de jazz de tineret a UER (pianistul Alexandru 
Racoviţă); EBU Folk Music Easter Project 2008; EBU Folk Music Christmas Project 2008; 
Proiectul „Ocora” al Radio France (înregistrări ale lui Grigore Leşe). 
În acelaşi context trebuie menţionate transmisiunile directe de la Metropolitan Opera 
House din New York (9 spectacole de operă), Scala din Milano, Opera de Stat din Viena; 
Festivalul Wagner de la Bayreuth (3 transmisiuni directe şi 4 retransmisii), ciclul 
„Virginia Zeani – Tribut lui Puccini” cu participarea extraordinară a sopranei Virginia 
Zeani, a renumitului cuplu Angela Gheorghiu – Roberto Alagna, a baritonului Nicolae 
Herlea, a MS Regina Ana a României şi a ASR Principele Radu, cât şi prezentarea a 11 
opere în primă audiţie radiofonică în România. 
Activitatea Radio România Muzical, şi implicit a SRR, în cadrul Uniunii Europene de 
Radio a fost deosebit de apreciată în cadrul structurilor acestui organism european, doi 
dintre membrii postului fiind aleşi, în octombrie 2008, în grupurile de lucru ale UER: 
- Grupul de Cultură (Liliana Staicu, redactor-şef RRM), fiind prima dată când Radio 
România este reprezentată în acest grup.; 
- Grupul Inginerilor de contact (ing. Paul Pop, şef serviciu tehnic RRM – ales 
vicepreşedinte al acestui grup). 
Activitatea de înregistrări speciale pentru îmbogăţirea Fonotecii Radio - ca parte a 
Radioului public, Radio România Muzical şi-a asumat rolul de conservare a valorilor 
momentului prin realizarea de înregistrări speciale în studiourile SRR, acordând prioritate 
creaţiilor româneşti reprezentative şi primelor audiţii (240 de minute), tinerilor interpreţi 
în curs de afirmare (120 de minute), valorilor şcolii muzicale româneşti (160 de minute), 
versiunilor româneşti de referinţă (100 de minute), proiectelor speciale RRM (35 de 
minute). 
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Reflectarea actualităţii vieţii muzicale naţionale şi internaţionale a continuat să fie, şi pe 
parcursul anului 2008, una dintre priorităţile editoriale ale RRM şi a fost realizată prin 
comentarii, relatări, înregistrări de la evenimente al căror partener media a fost RRM. 
În mai 2008, RRM organizează prima preselecţie naţională în vederea alegerii 
reprezentaţilor României la concursurile derulate sub egida Uniunii Europene de Radio: 
New Talent şi Concertino Praga, iar de atunci postul organizează anual aceste 
preselecţii. 
În anul 2008 este acordat de către Forumul Muzical Român, Premiul Musica viva 
Luminiţei Arvunescu pentru ciclul de emisiuni „Puccini”, realizat împreună cu soprana 
Virginia Zeani sub auspiciile „Serii de operă”, şi Premiul de Excelenţă pentru întreaga 
activitate acordat de Forumul Muzical Român, Mihaelei Doboş, acordat la 9 decembrie la 
Palatul Cotroceni. Tot Forumul Muzical Român a desemnat, printre caştigătorii premiilor 
pentru anul 2008, alt membru al echipei Radio România Muzical, prof. univ. dr. Grigore 
Constantinescu. 
 

 
Luminiţa Arvunescu 

 
Luminiţa Arvunescu s-a născut la Bucureşti şi a absolvit Conservatorul de Muzică “C. 
Porumbescu” din Bucureşti, secţia de Muzicologie, promoţia 1987, cu media 10. 
A început colaborarea cu Redacţia Muzicală Radio încă din anul I de studenţie, este 
realizator de emisiuni radio din anul 1990 şi profesionist de excepţie. 
Radio România Muzical este postul de radio a cărui apariţie a pregătit-o alături de primul 
director, Mihaela Doboş şi de strategia căruia, în plan editorial, s-a ocupat în două 
perioade distincte: 1996 – 1999 şi 2002 – 2004. 
Realizează „Seara de operă” -  emisiune preluată în anul 1995 şi de atunci nelipsită din 
grilele de programe ale posturilor RRM şi RRC, distinsă în anul 1998 cu Premiul Uniunii 
Criticilor Muzicali, astăzi una dintre emisiunile cele mai apreciate, atât de melomani cât 
şi de muzicieni. 
A coordonat ultimele ediţii ale Festivalului “R. Wagner” în direct la Radio România cu un 
ecou extrem de favorabil în presă şi în rândurile ascultătorilor. 
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A susţinut, în direct pe post, proiectul Perpetuum Mozart, conceput de RRM în anul 
2006, Anul Mozart şi a avut implicări în promovarea evenimentelor organizate de RRM: 
Bucuresti, oraş al Muzicii, Muzica Tinereţii, etc. 
A semnat Programe de sală pentru Concertele Stagiunii Radio, zeci de articole în Revista 
Radio, a publicat o serie de interviuri şi cronici de concert/spectacole de operă în 
Cotidianul, Curierul Naţional, Melos, etc. 
 

 
Prof. univ. dr. Grigore Constantinescu 

 
2009 

 
În anul 2009, priorităţile politicii editoriale a postului Radio România Muzical au 
continuat să se axeze pe acele linii directoare în măsură a consolida poziţia de unicat în 
audiovizualul românesc: ofertă editorială de certă calitate, reflectarea actualităţii 
muzicale româneşti şi universale, prezenţa la microfon a vocilor personalităţilor de 
marcă din diferite domenii ale vieţii culturale româneşti, creşterea continuă a numărului 
de transmisiuni directe de la evenimente naţionale şi internaţionale.  
Elementul de noutate al anului 2009 l-a constituit dezvoltarea online a postului, cu cele 
două componente de bază: o nouă imagine a site-ului, adaptată la dinamica 
transformărilor editoriale şi dezvoltarea de posturi alternative (on demand). 
Atragerea şi fidelizarea unor noi segmente de vârstă (ascultători tineri) a constituit o 
provocare permanentă şi a determinat schimbări în consecinţă ale grilei de program şi a 
reflectării sale online:  
- extinderea tronsoanelor de emisiuni live: matinalul „Musica viva” (07.15 - 09.30) şi 
fluxul „Drive-time” (17.00 - 18.30) – cu informaţii de actualitate (ştiri, interviuri, 
comentarii) şi o paletă muzicală ce acoperă întreaga arie stilistică promovată de Radio 
România Muzical;  
- continuarea ciclului de emisiuni care promovează istoria şi activitatea muzicală a celor 
mai importante centre culturale ale ţării: Târgu Mureş, Braşov, Sibiu, Bucureşti etc. şi a 
oraşelor lumii cu bogată tradiţie culturală;  
- îmbogăţirea paletei de emisiuni dedicate iniţierii şi educării diverselor categorii de 
ascultători: „Lecţia micului meloman” (segmentul 4 - 8 ani), „Paşi pe note” (9 - 15 ani), 
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„Muzica românească postbelică – o biografie”, „Vitralii” – o istorie a muzicii europene 
privită din perspectiva celor mai importante spaţii culturale, ”Portret de compozitor”, „11 
decenii de muzică nouă”, „Poveştile de succes ale muzicii” – interviuri cu personalităţi 
ale lumii muzicale româneşti şi internaţionale.  
Pe parcursul anului 2009, Radio România Muzical a derulat 4 proiecte editoriale şi de 
promovare menite a contribui la informarea, formarea şi educarea publicului ascultător 
dar şi la creşterea vizibilităţii şi notorietăţii postului:  
- Stagiunea itinerantă prin şcoli şi grădiniţe bucureştene a emisiunii-spectacol „Lecţia 
micului meloman” (proiect deschis astfel unui număr mult mai mare de copii dar şi 
cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar);  
- „Radio România Muzical prezintă Filarmonicile României” (proiect ce are ca scop 
popularizarea activităţii curente a celor mai importante instituţii muzicale ale ţării prin 
transmisia live a evenimentelor din stagiunile de concerte);  
- „Stagiunea tinerilor muzicieni” (serie de concerte şi recitaluri desfăşurate în parteneriat 
cu TVR Cultural şi Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti având ca obiectiv 
promovarea celor mai valoroase talente ale tinerei generaţii de artişti);  
- „Librăria cu muzică” – proiect derulat în parteneriat cu Librăriile Humanitas (crearea de 
evenimente şi susţinerea de concerte într-un spaţiu neconvenţional, cât mai aproape de 
ascultători).  
În planul proiectelor de anvergură un loc important l-a ocupat evenimentul major ale 
anului: Festivalul şi Concursul internaţional „George Enescu” (de la care Radio România 
Muzical a efectuat 59 de transmisiuni directe, înregistrarea integrală a tuturor 
recitalurilor, concertelor, spectacolelor de operă difuzate în retransmisie ulterioară şi a 
tuturor etapelor Concursului; s-au realizat de asemenea 30 de emisiuni informative cu 
ştiri, opinii, interviuri, comentarii; 50 de concerte au fost difuzate în reţeaua Uniunii 
Europene de Radio prin oferta propusă de Radio România Muzical). 
Activitatea de schimburi muzicale internaţionale în cadrul Uniunii Europene de Radiom, 
preocuparea Radio România Muzical „George Enescu” de implicare cât mai susţinută în 
proiectele propuse de UER şi de reflectare a celor mai reprezentative evenimente ale 
sale în programe şi schimbul de oferte, a constituit o altă dimensiune a politicii de 
program în anul 2009.  
Dintre cele 135 de transmisiuni directe realizate în genurile simfonic, cameral, vocal-
simfonic şi jazz sunt de menţionat: Concertul de Anul Nou de la Viena, concerte din 
stagiunile celor mai prestigioase ansambluri europene (Orchestra Naţională a Franţei, 
Ansamblurile BBC, Orchestra Radiodifuziunii Daneze, Orchestrele Simfonice ale 
Radiodifuziunilor Germane), concerte din marile festivaluri europene (Festivalul BBC 
Proms de la Londra - Marea Britanie, Proiectul Martha Argerich 2009 – Lugano, Elveţia, 
Festivalul Rheinvokal 2009 – Andernach (Germania), Festivalul de la Colmar – Franţa, 
Festivalul de la Montpellier, Franţa, Festivalul de la Lucerna şi Festivalul de la Montreux, 
Elveţia etc.), serii de concerte tematice (Ziua Haendel), seria “Lunchtime Concerts” 
(BBC); interviuri cu personalităţi ale lumii muzicale: Roger Wright – noul director al 
Festivalului BBC Proms, dirijorii Colin Davis, Jiri Belohlavek, Myung Whun Chung, Kurt 
Masur, Georges Pretre, Ton Koopman, Simon Rattle, Giovanni Antonini, interpreţii 
Renaud şi Gautier Capucon, Rudolf Buchbinder, Andreas Scholl, Marie Claude Chappuis 
etc.  
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În 2009, Radio România Muzical a transmis Uniunii Europene de Radio 76 de oferte 
însumând 5200 minute de muzică dintre care: 73% - genurile simfonic, cameră, coral, 
operă, vocal-simfonic; 9% – genurile jazz şi world – music; 18% - muzică 
contemporană. În acest schimb de oferte au fost promovate concertele Formaţiilor 
Muzicale Radio, evenimentele muzicale organizate de SRR, concertele din cadrul 
Festivalului Internaţional “George Enescu”, tinerii interpreţi, creaţia naţională, 
înregistrările de valoare din Fonoteca Radio.  
De asemenea, Radio România Muzical a participat la proiecte speciale ale UER: Seria 
“Unusual concerts” (prin concerte ale Orchestrei Naţionale Radio); Concursul “Tinere 
Talente” – Bratislava (mezzosoprana Antonela Bârnat – calificată în semifinala 
concursului – şi flautista Aurelia Mihai); Întrunirea producătorilor de jazz ai UER de la 
Bucureşti (6 - 7 mai 2009) şi organizarea celor două concerte (la Teatrul Metropolis şi la 
Sala Radio) care au încheiat turneul Orchestrei Jazz a UER; EBU Folk Music Easter 
Project 2009; EBU Folk Music Christmas Project 2009; Proiectul “Ocora” al Radio France 
(înregistrări ale lui Grigore Leşe); Proiectul „Handel în haine noi 2009”: Dan Dediu - 
„Rain Music - Handel in Macondo” (piesă comandată de Radio România Muzical).  
În acelaşi context trebuie menţionate transmisiunile directe de la Metropolitan Opera 
House din New York (10 spectacole de operă), Scala din Milano, Opera de Stat din 
Viena; Festivalul Wagner de la Bayreuth (3 transmisiuni directe şi 4 retransmisii), cât şi 
prezentarea a 12 opere în primă audiţie radiofonică în România. 
Activitatea Radio România Muzical, şi implicit a SRR, în cadrul Uniunii Europene de 
Radio a fost deosebit de apreciată în cadrul structurilor acestui organism european, trei 
dintre membrii postului făcând parte, în 2009, din grupurile de lucru ale UER: Grupul de 
Cultură (Liliana Staicu, redactor-şef RRM); Grupul de Muzică (Alina Velea, coordonator 
schimburi muzicale internaţionale); Grupul Inginerilor de contact (ing. Paul Pop, şef 
serviciu tehnic RRM). 
Ca parte a Radioului public, Radio România Muzical şi-a asumat rolul de conservare a 
valorilor momentului prin realizarea de înregistrări speciale în studiourile SRR, acordând 
prioritate creaţiilor româneşti reprezentative şi primelor audiţii (60 de minute), tinerilor 
interpreţi în curs de afirmare (40 de minute), valorilor şcolii muzicale româneşti (70 de 
minute), proiectelor speciale RRM (35 de minute).  
Reflectarea actualităţii vieţii muzicale naţionale şi internaţionale a continuat să fie, şi pe 
parcursul anului 2009, una dintre priorităţile editoriale ale RRM şi a fost realizată prin 
comentarii, relatări, înregistrări de la evenimente al căror partener media sau 
coproducător a fost RRM: Festivalul şi Concursul Internaţional “George Enescu”, 
Festivalul de muzică contemporană “Meridian”, Festivalul Internaţional de muzică de 
cameră “Sonoro”, Festivalul “Enescu şi muzica lumii”- Sinaia, Festivalul şi Concursul 
internaţional de interpretare “Darclée” – Brăila, Festivalul “MultisonicFest”, Festvalul 
„Bucharest Masters of Jazz”; programele speciale dedicate marilor compozitori români 
Dumitru Capoianu, Ştefan Niculescu, Paul Constantinescu au îmbogăţit panoplia 
evenimentelor editoriale ale anului 2009, promovate prin parteneriatele încheiate de 
RRM cu prestigioase publicaţii cu profil cultural şi cu instituţii de cultură, ceea ce a adus 
o mult mai mare vizibilitate postului, contribuind la creşterea notorietăţii sale. Pentru 
dezvoltarea online şi de produse new media, pentru a răspunde noilor tendinţe 
existente pe piaţa audiovizualului şi pentru a fideliza publicul tânăr, Radio România 
Muzical a realizat în 2009:  
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- o imagine nouă, mult îmbogăţită, dinamică şi atractivă a site-ului RRM;  
- crearea unei variante paralele a site-ului în limba engleză;  
- dezvoltarea şi updatarea permanentă a minisite-urilor principalelor emisiuni RRM, 
inclusiv cu arhive online;  
- crearea noului site interactiv al emisiunii “Lecţia micului meloman”;  
- dezvoltarea de posturi alternative online: “Opera mia” (dedicat iubitorilor teatrului 
liric), “Relaxing music”, “Pentru copii” (cu emisiuni educative din seria “Poveşti pe note” 
şi “Lecţia micului meloman);  
- transmisiuni directe audio-video ale concertelor organizate de RRM; 
- postarea pentru audiţie, pe site-urile emisiunilor „Stagiunea muzicală Radio” şi „Europa 
muzicală azi” (timp de 7 zile de la data difuzării), a concertele Formaţiilor Muzicale Radio 
(Orchestra Naţională Radio şi Orchestra de Cameră Radio) şi internaţionale (primite prin 
Uniunea Europeană de Radio) care au fost transmise în direct de Radio România 
Muzical. 
În perioada 6 - 7 mai 2009, Radio România Muzical se implică în proiectul Swinging 
Europe, România fiind prima ţară din fostul bloc comunist care organizează acest proiect 
în colaborare cu Uniunea Europeană de Radio. Includem aici remarcabile realizări 
precum concertele European Jazz Orchestra, dirijată de Peter Herbolzheimer, la Teatrul 
Metropolis şi Sala Radio, precum şi întâlnirea producătorilor de jazz din Uniunea 
Europeană de Radio.  
La 5 octombrie 2009 are loc lansarea noului site Radio România Muzical în limba 
română şi concomitent, a celui în limba engleză, precum şi lansarea primului stream on-
demand „Opera mia”, iar la 6 decembrie 2009 are loc lansarea streamului on-demand 
pentru copii. 
La 17 decembrie 2009 are loc prima transmisiune directă audio-video pe site-ul RRM - 
selecţia naţională pentru Concursul „New Talent”, organizat sub auspiciile Uniunii 
Europene de Radio. 
Cătălin Rusu, de la Radio România Muzical, a obţinut premiul Musica viva decernat de 
Forumul Muzical Român, în decembrie 2009. 

 
2010 

 
La 1 martie 2010 are loc emisiunea specială "Chopin 200" cu ocazia aniversării a 200 de 
ani de la naşterea compozitorului, iar la 24 martie are loc lansarea noii adrese web a 
site-ului, www.romania-muzical.ro, precum şi lansarea de noi modalităţi de comunicare 
cu ascultătorii prin reţeaua de socializare Facebook. 
La 1 octombrie 2010 are loc prima ediţie a proiectului „Ascultă 5 minute de muzică 
clasică”, iar la 18 octombrie 2010 are loc debutul proiectului „Zilele Lipatti”. 
Anul 2010 aduce şi alte noi premii pentru RRM, precum Premiul Uniunii Criticilor Muzicali  
acordat Monicăi Isăcescu şi lui Ştefan Costache, pentru coordonarea proiectului "Zilele 
Lipatti" desfăşurat în perioada octombrie - noiembrie 2010, la Gala premiilor Forumului 
Muzical Român, Premiul "David Ohanesian" acordat Ligiei Ardelean pentru întreaga sa 
activitate radiofonică, la Gala premiilor Forumului Muzical Roman şi Premiul 
"Performanţă în management" decernat Lilianei Staicu, redactor şef Radio România 
Muzical, la aceeaşi gală. Premiile au fost acordate la 21 februarie 2011, la sediul Operei 
Comice pentru Copii.  
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- Premiul Uniunii Criticilor Muzicali a fost acordat Monicăi Isăcescu şi lui Ştefan 
Costache, pentru coordonarea proiectului "Zilele Lipatti" desfăşurat în perioada 
octombrie - noiembrie 2010. "Zilele Lipatti" au pus în lumină figura lui Dinu Lipatti, de la 
dispariţia căruia s-au împlinit 60 de ani în 2010, printr-un concurs naţional de pian, o 
inedită expoziţie de fotografii realizate chiar de Dinu Lipatti, proiecţia celui mai recent 
documentar ce are ca subiect ultimul recital susţinut de Dinu Lipatti la Besançon în 
1950, film realizat de cineastul francez Philippe Roger, precum şi o serie de reportaje şi 
emisiuni difuzate la Radio România Muzical în perioada octombrie - decembrie 2010. 

 
Monica Isăccescu 

 
Monica Isăccescu a parcurs, în perioada 1996 – 2001, cursurile Universităţii Naţionale 
de Muzică din Bucureşti, sectia Muzicologie, îar între anii 2001 – 2002, a realizat studii 
aprofundate în Muzicologie la aceeaşi institutie. Este doctor în Muzicologie al 
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti 
Din 1998, a realizat emisiuni precum A piacere, Fantezii cromatice, Info Buletin Muzical, 
Salonul de muzică, Preludiu la după amiaza unui meloman, transmisiuni directe de 
concerte, interviuri, reportaje, ştiri muzicale ş.a.m.d. 
Este membră a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, cu participări la 
numeroase sesiuni de comunicări ştiinţifice şi cu contribuţii în publicistica muzicală în 
revistele de cultură. Este coautor al Ghidului bibliografic: Muzica românească din ultimii 
50 de ani reflectată în revista Muzica (1950-1999), apărut în anul 2001. 
A mai obţinut Premiul I la Concursul de muzicologie “George Breazul”, organizat de 
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, 2001, Premiul al II-lea şi Premiul al III-
lea la Concursul de muzicologie organizat de Centrul de cercetare al Universităţii 
Naţionale de Muzică, în colaborare cu Direcţia Formaţii Muzicale a Societăţii Române de 
Radiodifuziune, în anul 2000. 
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Ştefan Costache 

 
- Premiul "David Ohanesian" revine Ligiei Ardelean pentru întreaga sa activitate 
radiofonică.  
- Premiul "Performanţă în management" a fost decernat Lilianei Staicu, redactor şef 
Radio România Muzical. Liliana Staicu este redactorul şef al Radio România Muzical din 
anul 2007. Ultimii patru ani au reprezentat o perioadă de relansare pentru unicul post 
de radio românesc dedicat muzicii clasice şi de jazz. Radio România Muzical a propus 
grile de programe atractive, orientate către un public tânăr, activ, cu nevoie culturale 
specifice secolului XXI, precum şi proiecte editoriale speciale de mare succes cum au 
fost "Ziua Karajan" (2008), "Ziua Mendelssohn" (2009), "Săptămâna Georg Friedrich 
Händel" (2009), "Haydn - 200" (2009), "Ziua Chopin" (2010), "Enescu - 55" (2010), 
"Schumann - 200" (2010). Mai mult decât atât, Radio România Muzical s-a implicat în 
proiecte complexe - "Zilele Lipatti" (2010), "Radio România Muzical prezintă 
Filarmonicile României (2009-2009), "Ascultă 5 minute de muzică clasică (2010), "Lecţia 
micului meloman în şcoli şi grădiniţe"(2008), punând de asemenea printre priorităţile 
sale şi organizarea de concerte - eveniment pentru proiectele Uniunii Europene de 
Radio, cel mai recent fiind Concertul de Crăciun al formaţiei Anton Pann la Sala Radio 
(decembrie 2010). În acord cu cerinţele unui post de radio contemporan, Radio 
România Muzical s-a dezvoltat de asemenea şi în mediul online, propunând, la acest 
moment, un site permanent updatat, 6 stream-uri on-demand, arhive audio de emisiuni, 
dar şi numeroase materiale video. Cele mai multe dintre evenimentele muzicale 
naţionale au putut fi ascultate la Radio România Muzical, printre ele, Festivalul 
Internaţional George Enescu, ediţiile din 2007 şi 2009 fiind reflectate sub îndrumarea 
Lilianei Staicu. 
 

2011 
 
Postul şi-a menţinut statutul de unic post românesc de radio, dedicat în exclusivitate 
muzicii clasice şi de jazz, consacrat prin calitate şi valoare, aşa cum arată feedback-ul 
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primit din partea publicului, în mare măsură ascultători cu un statut social ridicat şi 
studii superioare din mediul urban.  
Acurateţea şi complexitatea informaţiilor oferite, selecţia muzicală de calitate, susţinerea 
şi promovarea valorilor muzicale româneşti în contextul european şi internaţional, 
reflectarea în direct a unor importante evenimente muzicale interne şi internaţionale, 
creşterea numărului de oferte muzicale transmise către partenerii din Uniunea 
Europeană de Radio şi Televiziune (UER) au fost obiectivele Radio Romania Muzical în 
anul 2011.  
Acesta este postul prin care se realizează schimburile de programe muzicale cu 
partenerii activi şi asociaţi din UER, conceperea şi realizarea unor evenimente muzicale 
(recitaluri, concerte) încadrate proiectelor coordonate de Grupul de Muzică al UER. 
Grila de programe Radio România Muzical, în anul 2011, a fost concepută sub marca 
evenimentelor muzicale importante ale anului, prin serii de emisiuni sau emisiuni 
punctuale, o constantă rămânând preocuparea pentru promovarea creaţiei şi artei 
interpretative româneşti. Menţinerea unui raport optim muzică clasică – alte genuri, 
vorbă – muzică, emisiuni destinate unui public specializat şi cele destinate unui public 
larg, au fost câteva dintre principiile care au stat la baza elaborării grilei de programe. 
În acelaşi timp, s-a urmărit flexibilizarea stilului de prezentare, a unei noi concepţii de 
punere în pagină a ştirilor şi a îmbogăţirii informaţiei prezentate. 
Mare parte dintre eforturile echipei Radio România Muzical au fost concentrate, în anul 
2011, către reflectarea celui mai important eveniment românesc din sfera muzicală: 
Festivalul şi Concursul Internaţional „George Enescu”. Cu acest prilej, 49 de concerte au 
fost transmise în direct şi alte 20 au fost înregistrate. Pe toată durata desfăşurării 
evenimentului, au fost realizate agende informative, care au cuprins interviuri, 
comentarii, reportaje, relatări, precum şi 70 de Horia Mihail în Turneul Naţional „Pianul 
Călător: Pe urmele lui Franz Liszt”, concerte transmise partenerilor de la Uniunea 
Europeană de Radio şi Televiziune. 
Radio România Muzical "George Enescu" a continuat procesul de atragere şi fidelizare a 
unor noi segmente de vârstă (ascultători mai tineri) - o provocare permanentă care a 
determinat schimbări în consecinţă ale grilei de program şi ale reflectării sale online: 
extinderea tronsoanelor de emisiuni ive: matinalul Musica Viva (07.15-9.30) şi fluxul 
Drive time (17.00- 18.30), cu informaţii de actualitate şi o paletă muzicală ce acoperă 
întreaga arie stilistică; Îmbogăţirea paletei de emisiuni dedicate iniţierii şi educării 
diverselor categorii de ascultători: Lecţia micului meloman (segmentul 4-8 ani), Paşi pe 
note (9-15 ani), Muzica românească postbelică - o biografie, Vitralii - o istorie a muzicii 
europene privită din perspectiva celor mai importante spaţii culturale, Portret de 
compozitor, 11 decenii de muzică nouă, Poveştile de succes ale muzicii - interviuri cu 
personalităţi ale lumii muzicale româneşti şi internaţionale. Postul a devenit mai vizibil şi 
prin seria de spectacole Lecţia micului meloman, susţinută în cele 3 case memoriale 
Enescu (Tescani, Sinaia, Bucureşti); Librăria cu muzică, proiect derulat în parteneriat cu 
librăriile Humanitas (evenimente şi concerte într-un spaţiu neconvenţional, cât mai 
aproape de ascultători; Goorge Enescu - 55, proiect dezvoltat on air (cu insert-uri de 
voce din Fonoteca de Aur) şi online (multimedia), cuprinzând materiale video filmate în 
casele memoriale Enescu; Chopin-200 şi Schumann-200 - proiecte de anvergură 
dezvoltate on air (prin difuzarea Integralei creaţiei artiştilor) şi online (prin materiale 
specifice jurnalismului de acest tip) dedicate celor 2 mari compozitori aniversaţi; Ascultă 
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5 minute de muzicii clasică - proiect editorial şi de imagine constând în difuzarea a 5 
minute de muzică pe zi în spaţii neconvenţionale, puse la dispoziţie de partenerii 
proiectului (lanţuri de librării, hipermarket-uri, muzee din întreaga ţară); Zilele Lipatti- 
dedicat împlinirii a 60 de ani de la trecerea în eternitate a lui Dlnu Lipatti.  

 
“Ascultă 5 minute de muzică clasică”, un proiect Radio România Muzical realizat  

în şcoli şi licee 
 
Importantă a fost proiecţia editorială: colaborarea cu Radiodifuziunea elveţlană Suisse 
Romande, în vederea elaborăril proiectului comun Dinu Lipatti, a inclus oferirea pentru 
difuzare, către toţi membrii UER, a unor interviuri realizate în exclusivitate cu muzicieni 
care l-au cunoscut pe Lipatti (intre care şi prima sa elevă) şi oferta muzicală a unor 
inregistrări - document din arhiva Radio România; Dinu Lipatti – 60, serie de 10 emisiuni 
în care a tost difuzată întreaga discografle a pianistulul şi înregistrări cu compoziţiile lui 
Lipatti existente în Fonoteca SRR; fluxul Destine paralele Dinu Lipatti - Clara Haskil, 5 
emisiuni structurate pe corespondenţa dintre cei doi mari artişti români comemoraţi în 
2010; Lipatti - 60, emisiune desfăşurată pe data de 2 decembrie, concepută ca o sinteză 
a întregului proiect, în ziua în care se împlineau 60 de ani de la moartea artistului. 
Au fost transmise către UER 68 de oferte de programe, însumând 4850 de minute de 
muzică, promovând concertele Formaţiilor Muzicale Radio (21 de oferte), evenimentele 
muzicale organizate de SRR, tinerii interpreţi, creaţia naţională, înregistrările de valoare 
din Fonoteca Radio. De asemenea, RRM a participat la proiecte speciale ale UER: EBU 
Folk Muslc Easter Project 2010; EBU Folk Muslc Christmas Project 2010 (cu concertul 
Formaţiei de muzică veche Anton Pann); Concursurile Concertino Praga şi New Talent 
(Bratislava), participare în Stagiunea de vară Euroradio cu oferte din cadrul Festivalului 
„Enescu şi muzica lumii” (Sinaia 2010). În acest context trebuie menţionate şi 
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transmisiunile directe de la Metropolitan Opera House din New York (10 spectacole de 
operă - primul spectacol comentat din Studioul Radio Metropolitan din New York, de 
Luminiţa Arvunescu, are loc la 5 martie 2011), Scala din Milano, Opera de Stat din 
Viena, precum şi prezentarea a 11 opere în primă audlţie radiofonică în România.   
Din octombrie 2011, s-a modificat formatul emisiunii Infobuletin muzical - buletinul de 
ştiri muzicale Radio România Muzical, în sensul flexibilizării stilului de prezentare, a unei 
noi concepţii de punere în pagină a ştirilor şi îmbogăţirii informaţiei prezentate. 
Ca o observaţie fericită, rapoartele de monitorizare din acest an arată că derapajele 
lingvistice sunt practic inexistente la nivelul Radio România Muzical. 
19 dintre emisiunile Radio România Muzical (toate cele care pot fi definite ca producţii 
complexe) pot fi ascultate pe site-ul Radio România Muzical, într-o arhivă audio. De 
asemenea, toate transmisiunile directe (interne şi internaţionale) pentru care există 
drepturi în acest sens, pot fi reascultate pe site-ul Radio România Muzical, şapte zile 
după data difuzării. Zilnic, site-ul Radio România Muzical este updatat la nivelul ştirilor 
muzicale, cele mai multe dintre interviurile, comentariile, cronicile prezente în format 
audio la buletinele de ştiri regăsindu-se şi pe site-ul Radio România Muzical, în format 
text. Pe parcursul anului 2011, au fost inaugurate stream-urile on demand „Choralis” şi 
„Enescu interpretează Enescu”. 

2012 
 
În scopul atragerii și fidelizării unor noi segmente de vârstă, cu accent pe publicul din 
grupa 30-45 de ani, s-au introdus formate noi de emisiuni în grila de programe a 
postului Radio România Muzical, cu reflectare on-air și online.  
De asemenea, s-a avut în vedere creșterea interactivităţii prin iniţierea emisiunii 
Ascultătorii propun, continuarea proiectului În căutarea răspunsului potrivit și 
defășurarea unor concursuri cu componentă on-air și online în cadrul fluxurilor Musica 
viva și Drivetime. 
Cele mai importante evenimente muzicale ale anului au fost marcate prin serii de 
emisiuni sau proiecte punctuale (Centenar Sergiu Celibidache, Claude Debussy – 150, 
George Georgescu – 125, In memoriam Mihaela Ursuleasa, 5 ani fără Luciano 
Pavarotti), constante rămânând preocuparea pentru promovarea creaţiei și artei 
interpretative românești și atenţia acordată valorificării patrimoniului radiofonic prin 
difuzarea înregistrărilor din Fonoteca de Aur.  
Creșterea numărului de oferte muzicale destinate partenerilor din Uniunea Europeană 
de Radio, cât și conceperea și realizarea unor evenimente muzicale încadrate proiectelor 
coordonate de Grupul de Muzică al UER au fost alte obiective îndeplinite în anul 2012. 
Majoritatea proiectelor editoriale ale Radio România Muzical beneficiază și de dezvoltare 
online, accentul punându-se pe actualizarea periodică a arhivei de emisiuni, actualizarea 
permanentă a fluxului de știri și mărirea numărului de stream-uri on demand. Douăzeci 
dintre emisiunile Radio România Muzical pot fi ascultate pe site-ul RRM, într-o arhivă 
audio.  
De la sfârșitul anului 2012, pe stream-ul on demand Înregistrări Radio sunt accesibile 
fișiere audio noi,  în special din Fonoteca de Aur a Radio România. 
Radio România Muzical a organizat cea de-a doua ediţie a Zilelor Lipatti, care a culminat 
cu un recital pianistic-maraton la Ateneul Român (2 decembrie 2012). 
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La 18 ianuarie, conform statisticilor puse la dispoziţie de Uniunea Europeană de Radio, 
România se plasează în top 10 al ţărilor care au propus oferte Uniunii Europene de 
Radio pe parcursul anului 2011. Ca membru al Uniunii Europene de Radio, prin secţia de 
Schimburi Muzicale cu Străinătatea, aflată în structura sa, Radio România Muzical a 
propus un număr de 116 concerte. 
În martie 2012, RRM organizează o serie de evenimente dedicate aniversării a 15 ani de 
la înfiinţarea Radio România Muzical: recitalul pianistei Alice Sara Ott, la Sala Radio (24 
martie), o nouă ediţie a proiectului "Ascultă 5 minute de muzică clasică" (1-31 martie), 
lansarea primului ziar de muzică clasică din România, editat în colaborare cu România 
liberă (19 martie), o ediţie specială a emisiunii spectacol Lecţia micului meloman, 
precum şi două zile speciale de programe, bazate exclusiv pe preferinţele ascultătorilor 
(24 - 25 martie). 
În perioada 23 - 29 septembrie 2012 are loc prima ediţie a Festivalului Internaţional al 
Orchestrelor Radio - RADIRO - organizat de Radio România, transmis la Radio România 
Muzical.  
 

 
Prima ediţie a Festivalului internaţional al orchestrelor radio – RadiRo – septembrie 2012 

 
2013 

 
Radio România Muzical şi-a păstrat şi pe parcursul anului 2013 statutul de post 
românesc dedicat exclusiv muzicii clasice şi de jazz, impunându-se în peisajul media prin 
selecţia muzicală de valoare, complexitatea, relevanţa şi acurateţea informaţiilor oferite, 
susţinerea şi promovarea artiştilor români – interpreţi şi compozitori – în context 
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european şi internaţional, reflectarea live a unor importante evenimente muzicale 
interne şi internaţionale, ancorarea permanentă în actualitate. 
Radio România Muzical este, de asemenea, postul prin intermediul căruia s-au realizat 
schimburi de programe muzicale cu membrii activi şi asociaţi ai EBU, dar şi cu membrii 
ABU, remarcându-se în cadrul acestor asociaţii prin numărul foarte mare de programe 
muzicale propuse. 
Atragerea şi fidelizarea unor noi segmente de vârstă, cu accent pe publicul din grupa 
30-45 de ani, a constituit o provocare permanentă şi a determinat introducerea unor 
formate noi de emisiuni în grila de programe, cu reflectare on-air şi online, dar şi 
continuarea acelor proiecte editoriale cu pronunţat caracter educativ, cu o importantă 
componentă off-air, care şi-au dovedit viabilitatea. 
Reperele principale ale tuturor programelor postului Radio România Muzical au fost: 
- un conţinut 88-90% muzical, cu o selecţie realizată exclusiv în raport cu valoarea 
artistică şi tehnică a înregistrărilor; 
- menţinerea unui raport optim între muzică clasică şi alte genuri; 
- comentarii scurte, pertinente, comunicate într-un stil familiar publicului contemporan. 
Liniilor consacrate de emisiuni li s-au adăugat proiecte editoriale cu pronunţat caracter 
educativ, precum: De 10 ori despre... (epoci ale istoriei muzicii, genuri, instrumente); 
Bucureştiul muzical de altădată; Dincolo de culise; Arpeggio.  
Marcarea celor mai importante evenimente muzicale prin serii de emisiuni sau proiecte 
punctuale (Verdi/Wagner – 200, Constantin Silvestri – 100, Valentin Gheorghiu – 85, 
Corul Madrigal – 50 de ani de existenţă, Dan Grigore – 70) s-a împletit cu preocuparea 
pentru promovarea creaţiei şi artei interpretative româneşti (liniile Univers muzical 
românesc, Muzica românească la timpul prezent, Sunete contemporane), dar şi cu 
atenţia acordată valorificării patrimoniului radiofonic, prin difuzarea înregistrărilor din 
Fonoteca de Aur (Cutia cu amintiri, Opera în interpretări de referinţă, Polifonii). 
Un reper esenţial al grilei Radio România Muzical l-au constituit transmisiunile directe 
ale celor mai importante evenimente muzicale internaţionale: Seri de operă, spectacole 
lirice transmise în direct de la operele din New York, Viena, München şi Milano, precum 
şi din studioul Teatrului Metropolitan din New York. 
Cele mai relevante proiecte editoriale ale Radio România Muzical au fost reflectate şi 
online, accentul punându-se pe updatarea periodică a arhivei de emisiuni, actualizarea 
permanentă a fluxului de ştiri şi mărirea numărului de stream-uri.  
Campaniile propuse de Radio România Muzical – Ascultă 5 minute de muzică clasică şi 
Votează discul de muzică clasică al anului 2013 (la 7 ianuarie 2013 are loc debutul unui 
nou proiect marca Radio România Muzical: „Votează discul de muzică clasică al anului”, 
care are la bază votul publicului) - cu dezvoltare pe toate cele 3 platforme: on-air, 
online şi off-air – s-au bucurat de o importantă participare din partea ascultătorilor 
postului şi a targetului vizat (elevii, spre exemplu). 
Festivalul Internaţional „George Enescu”, cel mai important eveniment cultural al anului, 
desfăşurat în perioada 1-27 septembrie 2013, a fost reflectat la Radio România Muzical 
prin realizarea a nu mai puţin de 63 de transmisiuni directe (alte 8 concerte fiind 
înregistrate şi redifuzate ulterior), 29 de emisiuni informative şi nenumărate rubrici 
dedicate evenimentului, 59 de concerte transmise în cadrul reţelei Uniunii Europene de 
Radio şi Televiziune şi, nu în ultimul rând, Seara Radio România Muzical în Piaţa 
Festivalului. 
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Un alt obiectiv asumat şi îndeplinit în anul 2013 a fost creşterea numărului de oferte 
muzicale destinate partenerilor din Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune şi 
conceperea şi realizarea unor evenimente muzicale încadrate în proiectele coordonate 
de Grupul de Muzică al UER.  
Numărul record de concerte transmise – 157, însumând 17.200 de minute de muzică – 
poziţionează Radio România pe un onorant loc patru în clasamentul ţărilor membre ale 
EBU, înaintea unor radiodifuziuni de prestigiu care contribuie cu oferte ale celor mai 
importante manifestări muzicale din ţara lor în cadrul schimburilor muzicale 
internaţionale. 
 

 
20 martie 2013 – Lansarea discului “Duo”, realizat de Valentin Gheorghiu şi Roxana 

Gheorghiu (editura Casa Radio), un album omagial produs de radioul public la aniversarea a 
85 de ani de viaţă şi a şapte decenii de la debutul concertistic al marelui pianist - la Libraria 

Humanitas Kretulescu. Foto: Alexandru Dolea 
 
La 24 martie 2013 are loc lansarea unei noi versiuni grafice a site-ului Radio Romania 
Muzical, iar la 16 iunie 2013 are loc transmisia unui concert de gală, în direct, al 
concursului Concertino Praga derulat sub emblema EBU cu violonista Alexandra Bobeico 
(premiul I şi premiul pentru cea mai buna interpretare a piesei impuse). Alexandra 
Bobeico a fost propusă de Radio România Muzical în această competiţie şi este prima 
muziciană care obţine acest premiu pentru România în ultimii 30 de ani.  
La 7 octombrie 2013, finala concursului New Talent de la Bratislava este transmisă în 
direct, iar câştigător a fost desemnat violonistul Răzvan Stoica, primul român care 
cucereşte acest premiu în istoria de 40 de ani a acestei competiţii derulate sub semnul 
EBU şi propunerea Radio România Muzical pentru concurs. 
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Violonistul Răzvan Stoica 
 

2014 
 
Radio România Muzical a continuat să fie un companion de referinţă pentru ascultătorii  
săi în FM, compensând lipsa acoperirii naţionale cu componenta online, acolo unde, pe 
lângă emisia live, iubitorii genului sunt aşteptaţi cu streamuri on demand, arhive audio 
online şi multe concursuri.  
Radio România Muzical a gestionat off-air şi online două proiecte importante: Ascultă 5 
minute de muzică clasică, devenit din 2014 program naţional (la 4 septembrie 2014 este 
anunțată semnarea parteneriatului dintre Radio România și Ministerul Educației 
Naționale privitor la proiectul “Ascultă 5 minute de muzică clasică” care devine astfel 
program național în școlile românești), şi Votează discul de muzică clasică al anului 
2014, dedicat celor mai noi şi valoroase discuri de muzică clasică apărute în România şi 
în străinătate. 
Obiectivele Radio România Muzical în anul 2014 au fost: 
- creşterea notorietăţii postului Radio România Muzical în peisajul media intern şi 
internaţional, participând, astfel, la consolidarea poziţiei Radio România ca post public 
cu o importantă şi relevantă componentă culturală; 
- creşterea competitivităţii Radio România Muzical şi diferenţierea lui prin calitatea 
produselor oferite on-air şi online; furnizarea unui produs jurnalistic specializat, 
recognoscibil, indispensabil pentru formarea cultural-artistică;  



42 
 

- dezvoltarea proiectelor educative cu componente multiple (on-air, online şi off-air) 
capabile să atragă şi să formeze un viitor public; 
- dezvoltarea de parteneriate cu cele mai importante instituţii de cultură din România, 
colaborare în calitate de parteneri media sau co-organizatori; crearea de evenimente 
speciale în scopul consolidării notorietăţii.  
Cele mai importante evenimente muzicale din România au fost transmise în direct: 
- Festivalul Internaţional al Orchestrelor Radio RadiRo (în perioada 20 - 27 septembrie 
2014 are loc a doua ediție a Festivalului RADIRO, organizat de Radio România, amplu 
reflectat în emisiunile postului); 
- Concursul Internaţional „George Enescu”; 
- Concertul organizat de Ambasada Italiei cu ocazia preluării semestriale a Preşedinţiei 
Italiei la Consiliul Europei; 
- Concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio, între care şi concertul susţinut de Orchestra 
Naţională Radio în avanpremiera turneului de la Kuala Lumpur. 
Prin intermediul EBU au fost realizate 38 de transmisiuni directe internaţionale de la cele 
mai importante evenimente muzicale, precum: 
- Festivalul BBC Proms, prezentat chiar de la Royal Albert Hall din Londra, fiind pentru 
prima dată când Radio România a avut un comentator la acest eveniment de prestigiu; 
- Festivalul de la Bayreuth (şase spectacole preluate şi de Radio România Cultural) - în 
perioada 26 iulie – 1 august 2014 au loc transmisiuni în direct din cadrul Festivalului 
Richard Wagner de la Bayreuth 
- la 29 martie 2014, spectacolul “Somnambula” de Vincenzo Bellini, este comentat în 
direct din studiourile Radio Metropolitan din New York, în cadrul emisiunii “Seara de 
operă”; 
- concerte din cadrul festivalurilor de la Verbier şi Lucerna;  
- Concertul aniversar Bernard Haitink organizat la Amsterdam; 
- Orchestra Radiodifuziunii Bavareze conduse de Mariss Jansons în concert la Riga etc; 
- transmisiunile directe de la cele mai importante teatre de operă ale lumii: deschiderea 
stagiunii de transmisiuni directe de la Metropolitan Opera House, deschiderea stagiunii 
de la Teatrul Scala din Milano, Opera de stat din München. 
Site-ul www.romania-muzical.ro dispune de una dintre cele mai bogate arhive audio, 
incluzând 3.890 de ediţii ale unui număr de 112 emisiuni din grila actuală a Radio 
România Muzical şi din cele precedente. 
De asemenea, site-ul www.romania-muzical.ro:  
- găzduieşte 11 stream-uri on demand, oferite ca alternativă la emisia concomitentă 
FM/online;  
- oferă posibilitatea reascultării on demand, timp de 30 de zile, a tuturor transmisiunilor 
directe naţionale şi internaţionale; 
- găzduieşte transmisiunile directe audio-video ale unor emisiuni speciale cu invitaţi live 
- Seara de operă – ediţie specială şi Interviurile RRM;  
- conţine programul zilnic al Radio România Muzical (afişat pe o perioadă de două 
săptămâni), ştiri, articole, interviuri, cronici, recomandări de emisiuni, evenimente, 
agenda de concert, comunicate de presă. 
La inițiativa Radio România Muzical, violonistul Răzvan Stoica și pianista Andreea Stoica 
înregistrează, între 7 şi 11 iulie 2014, un nou CD în studiourile Radio România - 
“Virtuosity and passion” fiind lansat la 13 ianuarie 2015. 

http://www.romania-muzical.ro
http://www.romania-muzical.ro:
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La 1 septembrie 2014 are loc lansarea oficială a noilor aplicații Radio România Muzical 
pentru mobil și tabletă, disponibile gratuite în Appstore și Google Play. 
La 16 decembrie 2014, Radio România Muzical a organizat un concert de Crăciun cu 
semnificaţii deosebite: pe scena Sălii Radio a urcat Corul de Cameră Preludiu, condus de 
Voicu Enăchescu, iar înregistrarea acestui concert a fost difuzată în întreaga Europă în 
21 decembrie, când Uniunea Europeană de Radio a transmis pe calea undelor „Proiectul 
de Crăciun” - 13 concerte propuse de cele mai importante radiodifuziuni europene. 
 

 
Concert extraordinar susţinut de Corul Academic Radio, la Muzeul Naţional Cotroceni - 2014 
 

2015 
 
Şi în 2015, la Radio România Muzical au fost ascultate în direct cele mai importante 
evenimente muzicale naţionale şi internaţionale – spectacole şi concerte de la Milano, 
Londra, Paris, Frankfurt, New York, Viena sau Berlin. 
Astfel, Radio România Muzical şi-a menţinut în 2015 statutul în FM şi în online – pe site-
ul www.romania-muzical.ro –, rămânând totodată un mijloc important de educare a 
publicului. 
Principalele obiective ale postului Radio România Muzical au fost: 
- menţinerea credibilităţii şi ridicarea notorietăţii postului în peisajul media intern şi 
internaţional, care duc la consolidarea poziţiei Radio România de post public cu o 
importantă şi relevantă componentă culturală; 

http://www.romania-muzical.ro
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- creşterea competitivităţii Radio România Muzical şi diferenţierea lui prin calitatea 
produselor oferite on air şi online; furnizarea unui produs jurnalistic specializat, 
recognoscibil, indispensabil pentru formarea cultural - artistică; 
- dezvoltarea proiectelor educative cu componente multiple (on air, online şi off air), 
capabile să atragă şi să formeze un viitor public; 
- asigurarea bunei funcţionări a lanţului de producţie şi difuzare a emisiunilor, atât din 
punct de vedere al producţiei specifice, cât şi din punct de vedere tehnic; 
- gestionarea eficientă a resursei umane şi a celei bugetare; 
- dezvoltarea de parteneriate cu cele mai importante instituţii de cultură din România şi 
evenimente muzicale de amploare, colaborare în calitate de partener media sau co-
organizator; crearea de evenimente în scopul consolidării notorietăţii. 
O atenţie deosebită a fost acordată proiectelor speciale, dintre care amintim: 
- proiecte editoriale speciale (linii de emisiuni sau proiecte speciale): 
• ”RRM la majorat” – marcarea împlinirii a 18 ani de existenţă a postului; 
• ”Ziua Culturii Naţionale” (15 ianuarie 2015) – marcată on air şi off air; 
• “Dirijorul Marin Constantin – 90 de ani de la naştere” (27 februarie); 
• ”Centenar Sviatoslav Richter” (20 martie); 
• “Vladimir Cosma – 75” (13 aprilie); 
• “Zilele speciale George Enescu” – 60 de ani de la moarte (4 mai) şi 134 de ani de la 
naştere (19 august); 
- proiecte editoriale dedicate promovării creaţiei şi artei interpretative româneşti, pentru 
a asigura îndeplinirea misiunii publice prin respectarea prevederilor Legii 41/1994 şi a 
celor legate de valorificarea patrimoniului Societăţii Române de Radiodifuziune prin 
difuzarea înregistrarilor din Fonoteca de Aur.  
Unul dintre cele mai importante momente a fost marcarea primei audiţii londoneze a 
Simfoniei a III-a de G. Enescu printr-un reportaj de la faţa locului. 
- Continuarea dezvoltării proiectelor cu dublă expunere (on air şi online) ”Seara de 
operă – ediţie specială” şi ”Interviurile RRM”. Emisiunile au fost difuzate live audio-
video, iar ulterior au fost stocate pe site-ul Radio România Muzical şi încărcate pe 
canalul Youtube al Radio România Muzical. 
Punctul forte al grilei de program a postului Radio România Muzical a fost în 2015 
coordonarea fluxului de transmisiuni directe naţionale şi internaţionale. În acest sens, 
postul a realizat 52 de transmisiuni directe internaţionale ale unora dintre cele mai 
interesante concerte susţinute în centre muzicale de tradiţie, între care şi cele două 
concerte anuale ale Orchestrei Filarmonicii din Viena – Concertul de Anul Nou şi 
Concertul de vară din grădina Palatului Schonbrunn, anualul concert de la Waldbuhne 
(Berlin) al Filarmonicii din Berlin, dar şi, în premieră, Concertul de Anul Nou al 
Filarmonicii din Berlin.  
Au fost transmise în direct, între altele: Concertul de deschidere şi alte 10 concerte din 
cadrul Festivalului BBC-Proms, Gala Sibelius prin care s-au marcat 150 de ani de la 
naşterea compozitorului, concerte din cadrul festivalurilor de la Verbier, Lucerna, 
Schlesswig – Holstein şi Finala concursului Let the Peoples Sing în care a evoluat şi 
Corul de copii Radio. 
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30 aprilie 2015 – Managerul RRM, Liliana Staicu - prezentarea concertului aniversar cu 

ocazia împlinirii a 75 de ani de existenţă ai Corului Academic Radio – la Sala Radio. 
Fotografie din arhiva doamnei Liliana Staicu 

 
Radio România Muzical a efectuat şi 8 transmisiuni directe din stagiunea 2014-2015 a 
Operei Metropolitan din New York, una din stagiunea Operei de Stat din Viena, în care 
protagonistă a fost soprana Valentina Naforniţă şi una din stagiunea Teatrului Liceo din 
Barcelona, în care protagonistă a fost soprana Elena Moşuc. De asemenea, au fost 
transmise şi deschiderile de stagiune 2015-2016 de la Scala din Milano, Opera 
Metropolitan din New York şi seria de 7 spectacole ale Festivalului de la Bayreuth. 
La Radio România Muzical au fost reflectate şi cele mai importante evenimente muzicale 
din România: 
- Festivalul Internaţional ”George Enescu” (39 de concerte transmise live, 27 de 
concerte înregistrate şi retransmise a doua zi, 22 de agende ale festivalului, interviuri cu 
48 dintre artiştii invitaţi în festival, reportaje, opinii, cronici etc); 
- concertul susţinut de Angela Gheorghiu la Ateneul Român în noiembrie 2015; 
- concertele Orchestrelor şi Corurilor Radio. 
O atenţie deosebită s-a acordat activităţii online, pentru a pune în valoare atât 
produsele on air, cât şi pe cele ale arhivei radio, una dintre cele mai bogate arhive audio 
din România. 
Site-ul www.romania-muzical.ro a găzduit numeroase transmisiuni live de la cele mai 
importante evenimente şi emisiuni muzicale, precum şi 11 stream-uri on demand, 
publicând un mare volum de informaţie variată şi de calitate, multimedia, despre lumea 
muzicală. 

http://www.romania-muzical.ro
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Site-ul Radio România Muzical a oferit acces şi către cele două proiecte importante: 
„Ascultă 5 minute de muzică clasică”, devenit un program naţional în şcolile din 
România, şi „Votează discul de muzică clasică al anului 2015”, dedicat celor mai noi şi 
valoroase discuri de muzică clasică apărute în România şi în străinatate.  
La 9 ianuarie 2015 este anunțat însă discul de muzică clasică al anului 2014, așa cum a 
fost votat în cadrul campaniei Radio România Muzical “Votează discul de muzică clasică 
al anului 2014”. Este vorba despre albumul Rameau-Debussy apărut la A&A Records 
România sub semnătura pianistei române Alina Azario. 
În mediul online, Radio România Muzical a putut fi accesat şi prin aplicaţia pentru 
smartphones şi tablete din Google Play şi Appstore, iar ultimele noutăţi au putut fi 
consultate şi în reţelele social media Facebook şi Twitter. 
Aprecierea deosebită a publicului pentru RRM este susţinută şi de statisticile de trafic 
pentru site-ul Radio România Muzical, care înregistrează 492.835 accesări, 207.869 
vizitatori, 1.354.810 pagini vizualizate, dar mai ales un procentaj foarte bun de vizitatori 
fideli (returning visitors) - 56,1%. 
Alte repere cronologice ale acestui an sunt prezentate în continuare. 
La 13 ianuarie 2015, în organizarea Radio România Muzical, are loc concertul de Anul 
Nou susținut la Muzeul Cotroceni de violonistul Răzvan Stoica și pianista Andreea Stoica 
iar la 26 februarie 2015, tot în organizarea Radio România Muzical, are loc concertul 
ansamblului de muzică veche românească Imago Mundi la Muzeul Cotroceni, a cărui 
înregistrare reprezintă România în cadrul proiectului Uniunii Europene de Radio „Ziua 
muzicii vechi” din 21 martie 2015. 

 
Piaţa Festivalului Enescu – august 2015 
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La 20 martie 2015 este difuzată o emisiune specială ce marchează centenarul nașterii 
pianistului Sviatoslav Richter, iar la 24 martie 2015 este transmis concertul aniversar 
Radio România Muzical 18, de la Muzeul Național Cotroceni, susținut de pianista 
Sînziana Mircea. 
În 4 mai 2015, este Ziua George Enescu la Radio România Muzical, cu prilejul împlinirii a 
60 ani de la dispariția celui mai important compozitor român, iar la 7 mai 2015 a fost 
Ziua Piotr Ilici Ceaikovski, la 175 ani de la nașterea compozitorului romantic rus. 
La 18 mai 2015, interpreta discului de muzică clasică al anului 2014, pianista Alina 
Azario, susține un recital la Muzeul Național Cotroceni, în organizarea Radio România 
Muzical, la 26 iunie 2015, postul anunță că în anul școlar 2014-2015 la proiectul “Ascultă 
5 minute de muzică clasică” au participat 120.000 elevi din toată țara, iar în 3 iulie 
2015, este difuzată emisiunea specială In memoriam Ludovic Bacs, stins din viață pe 30 
iunie 2015. 
Între 25 iulie şi 1 august 2015, sunt transmise în direct 7 spectacole din cadrul 
Festivalului Richard Wagner de la Bayreuth, iar între 30 august şi 20 septembrie, 
Festivalul Internațional George Enescu este transmis in extenso la Radio România 
Muzical, atât în direct cât şi prin concerte înregistrate, sau Agenda festivalului. 
La 22 septembrie 2015, la interviurile Radio România Muzical, invitaţi audio și video au 
fost violonistul Răzvan Stoica și pianista Andreea Stoica. 
Între 28 septembrie şi 2 octombrie 2015 a fost difuzată seria Memento Dan 
Iordăchescu, care s-a stins din viață în 30 august 2015. 
La 11 octombrie 2015, Radio România Muzical transmite în direct, audio și video, finala 
concursului EBU “Let the people sing” în care evolua și Corul de copii Radio, iar la 26 
octombrie 2015 a fost difuzată o ediție specială a emisiunii “Seara de operă” (audio și 
video) cu tenorul Vasile Moldoveanu. 
În perioada 26 noiembrie – 2 decembrie 2015, postul organizează mai multe acţiuni în 
cadrul proiectului „65 ani fără Dinu Lipatti”: un simpozion internațional de muzicologie la 
Universitatea Națională de Muzică din București (26 noiembrie), o emisiune specială live 
de 7 ore, având invitați dintre cei mai importanți, printre care și Ministrul Culturii, Vlad 
Alexandrescu (2 decembrie) și un recital al pianistului Mihai Ritivoiu la Muzeul Național 
Cotroceni (2 decembrie). 
În 3 decembrie 2015, Radio România Muzical retransmite concertul susținut de Angela 
Gheorghiu la Ateneul Român, în beneficiul victimelor de la Clubul Colectiv, iar la 4 
decembrie 2015, la interviurile Radio România Muzical, audio și video, invitată este 
pianista Raluca Știrbăț. 
La 16 decembrie 2015 are loc o ediție specială audio-video a Serii de operă cu soprana 
Leontina Văduva, la 21 decembrie este difuzată o emisiune specială In memoriam Kurt 
Masur (stins din viață 19 decembrie 2015), iar în 22 decembrie 2015, la interviurile 
Radio România Muzical, audio și video, invitat este violoncelistul Andrei Ioniță, 
câștigător al Concursului Ceaikovski de la Moscova 2015. 
 

2016 
 
La 8 ianuarie 2016 a avut loc o emisiune specială In memoriam Pierre Boulez (stins din 
viață în 5 ianuarie 2016), iar la 11 ianuarie 2016, Radio România Muzical anunță discul 
câștigător al campaniei Votează discul de muzică clasică al anului 2015: albumul 
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cuprinzând integrala lucrărilor pentru pian solo de George Enescu, în interpretarea 
pianistei Raluca Știrbăț. Albumul, alcătuit din trei cd-uri, a apărut la casa Hanssler 
Classic şi a fost lansat la nivel internaţional în octombrie 2015, iar la Bucureşti pe 3 
decembrie 2015. 
La 13 ianuarie, în cadrul Săptămânii dedicate României la Filarmonica „Oltenia” din 
Craiova, prilejuită de sărbătorirea, pe 15 ianuarie, a Zilei Culturii Naţionale Române, 
muzicologul Liliana Staicu, manager al postului Radio România Muzical, s-a întâlnit, la 
Sala Filip Lazăr, cu publicul craiovean în cadrul unei discuţii libere despre Orchestrele şi 
Corurile Radio şi despre înregistrările produse de Editura Casa Radio. Expunerile au fost 
însoţite de exemplificări audio şi video.  
La 19 ianuarie 2016 a avut loc o ediție specială a Serii de operă audio și video, cu 
regizorul Rareș Zaharia, iar la 21 ianuarie 2016 a fost difuzată emisiunea specială 
Placido Domingo – 75. 
La 9 februarie 2016, Radio România Muzical anunță rezultatele concursului EBU 
Concertino Praga. Doi români selectați de Radio România Muzical se regăsesc printre 
premianți: violoncelistul Cornelius Zirbo (premiul al II-lea) și violonista Mălina Ciobanu 
(mențiune). 
În 23 februarie 2016, a fost difuzată o emisiune specială In memoriam Pascal Bentoiu 
(stins din viață în 21 februarie 2016). 
În perioada 1 – 31 martie 2016, România „Ascultă 5 minute de muzică clasică”, graţie 
unui proiect iniţiat de Radio România Muzical, perioadă în care, în fiecare zi, piese 
celebre din repertoriul clasic, în interpretări semnate de mari artişti români, se aud în 
spaţii neconvenţionale pentru muzica cultă: hipermarketuri, mall-uri, magazine de 
bricolaj şi mobilă, sedii de firme, dar şi librării şi muzee. 
La 8 martie 2016, postul a transmis o emisiune In memoriam Nikolaus Harnoncourt, 
stins din viață în 5 martie 2016, iar la 22 aprilie 2016, a fost Ziua Yehudi Menuhin – cu 
prilejul împlinirii a 100 ani de la naștere. 
La 5 mai 2016, Radio România Muzical a organizat un interviu live cu violonistul Bogdan 
Văcărescu, la 24 mai 2016 a avut loc debutul colaborării cu Orchestra Simfonică din 
Pittsburgh, în urma căreia Radio România Muzical difuzează înregistrări din concerte live 
ale celebrului ansamblu american, iar la 26 mai 2016, postul a transmis în direct 
Sommernachtkonzert susținut de Orhcestra Filarmonicii din Viena la Palatul Schonnbrun. 
La 4 iunie 2016, Radio România Muzical a transmis în direct spectacolul Oedipe de 
George Enescu de la Covent Garden din Londra dintr-o serie de spectacole care au 
prezentat în premieră această operă la Londra, la 21 iunie 2016, Radio România Muzical 
a difuzat un interviu live cu pianista Alexandra Silocea iar la 1 iulie 2016, postul a 
anunțat rezultatele proiectului Ascultă 5 minute de muzică clasică: pe parcursul anului 
școlar 2015-2016, la proiect au participat 145.000 de elevi de pe tot teritoriul României. 
În perioada 25 iulie - 1 august 2016, Radio România Muzical a transmis în direct primele 
7 spectacole din cadrul festivalului Richard Wagner de la Bayreuth, iar la 28 iulie, 
managerul RRM Liliana Staicu a transmis în direct, de la ”Royal Albert Hall” din Londra, 
de la Festivalul BBC Proms, ultimul concert susținut de Orchestra Radiodifuziunii SWR 
din Stuttgart, în acea formulă. 
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28 iulie 2016 – Managerul RRM, Liliana Staicu, în direct de la ”Royal Albert Hall” din Londra. 

Fotografie din arhiva personală a doamnei Liliana Staicu 
 
La 11 august 2016 a devenit disponibilă audiţia Radio România Muzical prin telefon, 
apelând numărul 031.504.04.64. 
În 19 august 2016 a fost prezentată o emisiune specială George Enescu la 135 de ani 
de la naştere, iar la 8 septembrie 2016 a fost difuzată emisiunea specială Antonin 
Dvorak – 175. 
La 19 septembrie 2016, la interviurile live la Radio România Muzical a fost invitat 
violonistul Ștefan Tarara, iar o zi mai târziu, a fost difuzat live un interviu cu pianista 
Maria Răduțu. 
În peioada 23-29 septembrie 2016, Radio România Muzical a transmis în direct ediția a 
III-a a Festivalului RADIRO - Festivalul Internațional al Orchestrelor Radio, organizat de 
Radio România, iar la 1 octombrie 2016 şi-a făcut debutul un nou proiect Ascultă 5 
minute de muzică clasică în spații neconvenționale. 
O ediție specială live a Serii de operă cu soprana Mariana Nicolesco a fost difuzată la 22 
noiembrie 2016, iar la 3 decembrie 2016 s-a transmis deschiderea stagiunii de 
transmisiuni directe de la Teatrul Metropolitan din New York, moment transmis 
neîntrupt în ultimii 17 ani. 
La 5 decembrie 2016 a fost Ziua Mozart la Radio România Muzical, prilejuită de 
comemorarea de 225 ani de la dispariţia compozitorului, iar la 7 decembrie 2016, pentru 
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al 13-lea an consecutiv, Radio România Muzical a transmis în direct spectacolul de 
deschidere a stagiunii de la Teatrul Scala din Milano. 
În ultima zi a anului 2016, Radio România Muzical a transmis în direct Concertul de Anul 
Nou al Filarmonicii din Berlin 
 

 
7 decembrie 2016 - diplome aniversare oferite de Muzeul Naţional Cotroceni, cu ocazia 

aniversării a 25 ani de existenţă, doamnelor Liliana Staicu, manager Radio Romania Muzical 
şi Cristina Comandaşu - redactor şef 

 
Cristina Comandaşu este absolventă a Liceului de muzică "Dinu Lipatti" din Bucureşti 
(pian, 1991-1995) şi a Universitaţii Naţionale de Muzică din Bucureşti (1995-2000). În 
cadrul acestei din urmă instituţii şi-a susţinut şi dizertaţia de studii aprofundate – în anul 
2001, şi teza de doctorat, în anul 2008. 
A realizat mai multe emisiuni, în cele mai diverse genuri jurnalistice, repere ale activităţii 
sale în radio fiind "În universul muzicii" - dialoguri cu marile personalităţi culturale ale 
României (din 2005) şi "Music box" - emisiunea de actualitate discografică de la Radio 
România Muzical (din 2007), ambele emisiuni fiind difuzate săptămânal. 
A scris numeroase articole de specialitate pe site-ul Radio România Muzical, sau în 
publicaţii precum Revista Radio, Cotidianul, Curierul naţional, Cronica română, 
Evenimentul zilei, revistele Actualitatea muzicală şi Melos şi site-urile Dilema veche, 
Ziarul Metropolis, Ceaşca de cultură şi Liternet. 
Este iniţiatoarea şi organizatoarea a două proiecte principale ale Radio România Muzical, 
"Ascultă 5 minute de muzică clasică" şi "Votează discul de muzică clasică al anului", este 
coordonarea editorială a site-ului Radio România Muzical şi a prezenţei postului în 
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reţelele sociale şi în prezent ocupă funcţia de redactor şef al postului Radio România 
Muzical. 

 
 

2017 
 
La 1 ianuarie 2017, Radio România Muzical a transmis în direct tradiționalul concert de 
Anul Nou al Filarmonicii din Viena, iar la 9 ianuarie 2017, a avut loc o emisiune specială 
în memoria dirijorului Georges Pretre, care s-a stins din viață la 4 ianuarie 2017. 
În 11 ianuarie 2017, Radio România Muzical a transmis în direct concertul de inaugurare 
a complexului Elbphilharmonie din Hamburg, iar la 16 ianuarie 2017, Radio România 
Muzical anunța clasamentul rezultat în urma votului popular desfășurat în cadrul 
campaniei „Votează discul de muzică clasică al anului 2016". Câștigător, cu 5546 de 
voturi unice, este albumul Bach semnat de violonistul Alexandru Tomescu. 
La 24 ianuarie 2017 a avut loc o ediție specială live a Serii de operă cu soprana Anita 
Hartig și coregraful Renato Zanella iar la 7 februarie 2017 a fost difuzată o altă ediție 
specială live a Serii de operă cu baritonul George Petean. 
În 2017, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de existenţă, Radio România Muzical, în 
colaborare cu Muzeul Național Cotroceni, a organizat un prim eveniment dedicat acestei 
aniversări, joi, 16 martie - recitalul susținut de violonistul Alexandru Tomescu, unul 
dintre cei mai cunoscuți și apreciați muzicieni români ai momentului, interpretul discului 
de muzică clasică al anului 2016. Albumul Bach to basics semnat de Alexandru Tomescu 
a obținut în cadrul unui proiect organizat de Radio România Muzical, prin vot popular, 
titlul de “Disc de muzică clasică al anului 2016”. Alexandru Tomescu a interpretat, în 
Sala Cerchez a Muzeului Național Cotroceni, lucrări pentru vioară solo de Bach, 
repertoriul inclus și pe “Discul de muzică clasică al anului 2016”, iar la finalul recitalului, 
violonistul a oferit autografe. 
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16 martie 2017 - Managerul RRM, Liliana Staicu, la Muzeul Naţional Cotroceni – prezentarea 

recitalului susținut de violonistul Alexandru Tomescu, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de 
existenţă ai Radio România Muzical 

 
Tot cu ocazia aniversării de 20 ani, Radio România Muzical a organizat la 23 martie, în 
colaborare cu Muzeul Național Cotroceni, un recital susținut de pianista Luiza Borac. 
Recitalul a fost dedicat Centenarului Dinu Lipatti, în 19 martie împlinindu-se 100 ani de 
la nașterea acestui pianist-simbol pentru cultura românească. 
În ziua aniversării a 20 de existenţă a postului, la 24 martie, a avut loc, în Studioul 
"Mihai Jora" Concertul Aniversar Radio România Muzical 20, susţinut de Orchestra 
Națională Radio, dirijor Cristian Măcelaru, solistă fiind pianista Alexandra Dariescu, 
aceasta fiind prima ei prezenţă într-o stagiune din România. Afişul serii a inclus 
Concertul nr. 2 op. 18 în do minor pentru pian şi orchestră de Serghei Rahmaninov şi 
Simfonia a IV-a în Mi bemol major "Romantica" de Anton Bruckner. 
În perioada 14 iulie – 9 septembrie 2017, a avut loc, în Marea Britanie, cel mai 
important festival de muzică clasică din lume, BBC Proms, ajuns la a 123-a ediţie, iar 9 
dintre concertele din cadrul acestui celebru eveniment au putut fi ascultate în direct la 
Radio România Muzical, alte 24 de concerte înregistrate fiind difuzate ulterior în 
programele Radio România Muzical. 
Canalele Radio România Cultural și Radio România Muzical au transmis, integral, ediția 
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2017 a Festivalului Internațional George Enescu, în perioada 2-24 septembrie, alături de 
declaraţii şi emisiuni transmise în exclusivitate. 
La 26 noiembrie 2017, Radio România, prin toate posturile sale naţionale şi regionale, a 
transmis în direct concertul-eveniment care a marcat debutul manifestărilor prilejuite de 
Centenarul Marii Uniri din 1918, eveniment organizat de Guvernul României, prin 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, la Teatrul Naţional Ion Luca Caragiale din 
Bucureşti. Concertul a fost comentat la Radio România de Anca Ioana Andriescu, 
realizator Radio România Muzical. În preambulul acestei transmisiuni directe, Radio 
România Cultural şi Radio România Muzical au transmis emisiunea România în Anul 
Centenar, realizată de Dan Manolache, cu intervenţii în direct de la Teatrul Naţional Ion 
Luca Caragiale din Bucureşti.  
 

2018 
 
Pe 15 ianuarie 2018, de Ziua Culturii Naţionale, Radio România Muzical a difuzat 
înregistrări ale unor celebri interpreţi români şi lucrări ale celor mai importanţi 
compozitori autohtoni. Matinalul Radio România Muzical, Musica viva (orele 7:00-10:00) 
şi Perpetuum mobile (orele 17:00-18:30) au propus ediţii speciale dedicate Zilei Culturii 
Naţionale, în care se regăseau lucrări semnate şi interpretate de artişti români, dar şi 
informaţii la zi despre evenimentele organizate cu acest prilej în întreaga ţară. 
În cadrul emisiunii Arpeggio (orele 10:00-13:00), Interpretul zilei a fost dirijorul Sergiu 
Celibidache, unul dintre mai cunoscuţi muzicieni români afirmaţi la nivel mondial. În 
cadrul aceleiaşi emisiuni au fost programate înregistrări semnate de alte nume 
importante de artişti români din secolul XX: dirijorul George Georgescu şi violonistul Ion 
Voicu, alături de muzicieni care strălucesc astăzi pe marile scene internaţionale, soprana 
Elena Moşuc şi tânărul pianist Mihai Ritivoiu, al cărui CD de debut a fost recenzat în 
cadrul acestei emisiuni. 
Emisiunea Polifonii (orele 13.10-15.30) a propus o ediţie specială, în cadrul căreia au 
fost ascultate lucrări româneşti inspirate de lirica enesciană: Patru madrigale de Paul 
Constantinescu, poemul simfonic Luceafărul de Pascal Bentoiu, piese corale de Vasile 
Popovici şi Simfonia a V-a de Anatol Vieru. Aceste înregistrări au fost prefaţate de 
audiţia unor înregistrări semnate de tânăra pianistă română Alina Azario, autoarea 
Discului de muzică clasică al anului 2014 la Radio România Muzical. 
De la ora 18:30, Radio România Muzical şi Radio România Cultural au transmis în direct 
concertul extraordinar organizat cu ocazia Zilei Culturii Naţionale de Opera Naţională 
Bucureşti. Soliştii şi corul operei au interpretat exclusiv lucrări din repertoriul românesc. 
De asemenea, Proiectul Radio România Muzical „Ascultă 5 minute de muzică clasică” a 
revenit în şcolile din România, elevii din ciclul preuniversitar putând asculta şi în a doua 
parte a anului şcolar 2017-2018 muzica clasică selectată şi comentată de Radio România 
Muzical, câte două piese pe săptămână şi, de asemenea, să participe la concursul 
organizat pe site-ul proiectului www.romania-muzical.ro/5minute. 
Pentru săptămâna 15-21 ianuarie 2018, care s-a deschis cu Ziua Culturii Naţionale, 
organizatorii au pregătit două lucrări din repertoriul românesc: Intrarea lui Mihai 
Viteazul în Alba Iulia din Suita Mihai Viteazul de Tiberiu Olah şi madrigalul La mijloc de 
codru des de Paul Constantinescu pe versuri de Mihai Eminescu. Până la finalul anului 
şcolar 2017-2018, sunt propuse spre audiţii şi alte lucrări din repertoriul românesc, 

http://www.romania-muzical.ro/5minute.
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pentru a marca sărbătorirea Centenarului Marii Unirii, dar şi interpretări de referinţă 
semnate de artişti români pentru marile opusuri ale muzicii clasice. 
La 17 ianuarie 2018, Radio România Muzical şi Forumul Cultural Austriac au organizat, la 
Muzeul Naţional Cotroceni, concertul-eveniment Musical bridges - punţi între trecut şi 
prezent, punţi între culturi, un concert aflat sub semnul Centenarului României. Pianista 
Raluca Ştirbăţ şi violoncelistul austriac Rudolf Leopold au interpretat, în premieră, o 
sonată de Constantin Silvestri a cărei partitură a fost considerată dispărută: Sonata op. 
22 nr. 1 pentru violoncel (fagot) şi pian, interpretată o singură dată, la prima audiţie din 
anul 1941, partitura pierzându-se până în 2017, când a fost regăsită de Raluca Ştirbăţ la 
Viena, în urma unei minuțioase munci de cercetare 
 

 
Foto: Alexandru Dolea 
 
La 1 februarie 2018, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei şi ASR Principele 
Radu au vizitat Societatea Română de Radiodifuziune. După ce Georgică Severin, 
Preşedinte Director General al SRR, le-a prezentat oaspeţilor actul de înfiinţare a 
Societăţii Române de Radiodifuziune, semnat în 1928 de Regele Ferdinand precum şi 
proiectele postului public în contextul marcării Centenarului Marii Uniri, vizita înalţilor 
oaspeţi a continuat în studioul Radio România Actualităţi şi la Camera Ştirilor, unde le-au 
fost prezentate mijloacele moderne de prelucrare şi înregistrare a ştirilor. În redacţia 
Teatrului Radiofonic au fost vizitate studiourile de înregistrare unde li s-au explicat 
tehnicile moderne de prelucrare a sunetului, dar şi partea istorică a studiourilor vechi, 
bine conservate, în care încă se lucrează. Vizita a continuat cu studiourile şi cabinele 
ultramoderne ale Radio România Muzical 
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Foto: Alexandru Dolea 
 
La 20 februarie 2018, la ora 10.00, a avut loc inaugurarea noului studio de emisie Radio 
România Muzical, unicul post de radio românesc dedicat exclusiv muzicii clasice şi de 
jazz. Emisia Radio România Muzical se realizează acum dintr-o cabină modernizată și 
retehnologizată – cabina 23 a Radio România 
 

 
Foto: Alexandru Dolea 
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În fine, în perioada 1 – 31 martie 2018, „Ascultă 5 minute de muzică clasică” în spaţii 
neconvenţionale - hipermarketuri, mall-uri, librării, muzee, a revenit graţie unui proiect 
Radio România Muzical, unicul post românesc dedicat exclusiv muzicii clasice şi de jazz. 
Proiectul aduce în fiecare zi înregistrarea unei lucrări foarte cunoscute, în spaţii 
aglomerate şi neobişnuite pentru audiţia muzicii clasice, deschizând astfel, către publicul 
larg, universul acestui tip de artă sonoră, etalon al valorii şi tradiţiei. Unul dintre 
principalele proiecte educative şi culturale ale corporaţiei publice Radio România, 
campania „Ascultă 5 minute de muzică clasică” a pornit în octombrie 2010 şi de atunci 
se derulează bianual, pe parcursul lunilor martie şi octombrie. Începând cu martie 2018, 
ambasador al proiectului Ascultă 5 minute de muzică clasică este violonistul Alexandru 
Tomescu 
 
Radio România Muzical s-a impus ca un reper al calității în peisajul media și cultural, 
fiind unicul post de radio românesc clasic, jazz & more. Cu o emisie de 24 de ore pe zi, 
Radio România Muzical promovează marile valori ale creației românești și universale, în 
interpretări de marcă, românești și străine. Radio România Muzical este unicul post de 
radio unde pot fi ascultate, de exemplu, creațiile lui George Enescu, Paul 
Constantinescu, Mihail Jora sau înregistrări realizate de Radu Lupu, Dan Grigore, Dinu 
Lipatti, Ion Voicu, Sergiu Celibidache. 
Radio România Muzical este conectat la realitățile scenelor de concert internaționale prin 
concertele pe care le preia, în direct sau înregistrat, prin rețeaua Uniunii Europene de 
Radio. La Radio România Muzical pot fi ascultate în direct spectacole puse în scenă la 
Teatrul Metropolitan din New York, Scala din Milano sau Covent Garden din Londra, 
alături de concerte din marile festivaluri de la Salzburg, Lugano, Lucerna sau 
evenimente memorabile, așa cum a fost, în ianuarie 2017, concertul de deschidere a 
complexului Elbphilharmonie de la Hamburg. 
Radio România Muzical pune la dispoziția partenerilor săi din Uniunea Europeană de 
Radio evenimente care au loc în România, unele special organizate pentru stagiunile 
Uniunii Europene de Radio, așa cum a fost festivalul “București, oraș al muzicii” din anul 
2007. 
Radio România Muzical transmite în direct și înregistrează cele mai importante 
evenimente muzicale românești: de la Festivalul internațional George Enescu, la 
Stagiunea de marți seara de la Ateneul Român, dedicată tinerilor muzicieni. 
Radio România Muzical este organizator al unor evenimente aparte în peisajul cultural 
românesc: de la Festivalul “Dinu Lipatti” din 1999, unde printre protagoniști a figurat 
celebra pianistă Elisabeth Leonskaja, la “Zilele Lipatti” din 2010 și stagiunile de concerte 
organizate în 2014 și 2015 la Muzeul Național Cotroceni. 
Radio România Muzical a organizat, din 2013, proiectul “Votează discul de muzică 
clasică al anului”. Interpreții discurilor câștigătoare din ultimii 4 ani sunt: violoncelista 
Laura Buruiană și pianistul Ferenc Vizi (2013), pianista Alina Azario (2014), pianista 
Raluca Știrbăț (2015), violonistul Alexandru Tomescu (2016). 
Radio România Muzical poate fi ascultat în prezent pe două frecvențe: 104.8 FM 
(București) și 97.6 FM (frecvență regională), ca și pe stream-ul live de pe site-ul 
www.romania-muzical.ro și prin aplicațiile IOS și Android. Pe site-ul www.romania-
muzical.ro sunt disponibile o arhivă audio extinsă de emisiuni, cronici, interviuri, știri, 
alte 7 stream-uri on demand. 

http://www.romania-muzical.ro
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Personalităţi ale RADIO ROMÂNIA MUZICAL 

 
MIHAELA ARION DOBOŞ – director al Radio România Muzical (1996 – 2007) 

 

 
Mihaela Arion Doboş – portret din cartea Destine Muzicale – 2012. Fotografie din arhiva doamnei 

Mihaela Doboş 
 

Mihaela Doboş s-a născut pe 27 decembrie 1948, la Buzău, însă naşterea sa a fost 
înregistrată în actele de stare civilă la 5 ianuarie 1949.  
A absolvit, în anul 1967, Liceul de Muzică "Dinu Lipatti" din Bucureşti, iar în anul 1972, 
Conservatorul de muzică "Ciprian Porumbescu" din Bucureşti.  
Este angajată la radio, în acelaşi an, fiind mai întâi redactor muzical, apoi redactor 
principal, din anul 1982, realizator de emisiuni, din anul 1987 şi apoi redactor şef al 
Redacţiei Muzicale, după anul 1990. 
În perioada 1996 – 2007 (până la pensionare) a fost director al postului Radio România 
Muzical. 
Iată cum se autocaracteriza doamna Mihaela Doboş în volumul "Destine muzicale”, 
apărut în anul 2012: 
„S-a întâmplat demult. Cu vreo 40 de ani în urmă, atunci când bucuria absolvirii 
prestigioasei facultăţi din Bucureşti era umbrită doar de spaima trecerii într-o altă etapă 
a vieţii. Era în 1972 (nu împlinisem încă 24 de ani). Atunci un noroc neşteptat (sau 
poate media generală obţinută) m-a aruncat pe porţile Radio-ului, ce păreau altfel de 
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netrecut. De o masivitate care-l tulbura şi pe cel mai curajos din grupul celor 
treisprezece foşti studenţi din Conservator repartizaţi aici, Radio-ul m-a timorat şi m-a 
făcut să evoluez în primii ani cu o încetineală care nu concorda cu capacităţile mele 
reale.  

 
Compozitorul György Ligetti şi Mihaela Doboş, la Budapesta. Fotografie din arhiva doamnei 

Mihaela Doboş 
 
Şi totuşi... anii treceau, eu învăţam cum să supravieţuiesc şi... mai mult decât atât, am 
început să acumulez cunoştinţe într-un domeniu cu totul nou, fascinant, devorator...  
Postul România Muzical, aceste trei cuvinte comprimă în ele toată uriaşa activitate care 
a umplut viaţa mea profesională.  
A fost uşor să construiesc primul post de muzică clasică din România? Nu, deloc. A fost 
o luptă pe viaţă şi pe moarte. Îmi pare rău că mi-am consumat forţele, nervii, liniştea, şi 
că de multe ori am tulburat echilibrul familiei mele? Poate, dar ceea ce am realizat a 
devenit o parte însemnată a culturii române, păstrând intacte valorile familiei. Le 
mulţumesc acum soţului meu, Călin Doboş şi fiului meu, Ştefan, colegilor de radio Olga 
Grigorescu, Olga Dăescu, Gruia Stoia, împreună am stabilit direcţiile generale ale politicii 
muzicale a Postului; apoi le mulţumesc celor din prima echipă (Luminiţa Arvunescu, 
Ligia Ardelean, Olga Dăescu, Anca Romeci, Ileana Ursu, Ioana Tudor, Gabriel Marica, 
Liliana Staicu, Cristina Radu–Sebastian, Mirela Enăchescu, Violeta Crăciun), cât şi 
realizatorilor din structura Redacţiei Muzicale (Veronica Zbarcea, Ioan Dobrinescu, 
Ozana Ungureanu, Alina Velea, Monica Cengher, Despina Petecel, Mihaela Soare, Călin 
Doboş, Laura Mânzat, etc.) şi personalităţilor culturale, politice, care pentru prima dată 
au lăsat deoparte diferenţele de opinii şi au susţinut la unison Postul România Muzical în 
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disputa cu CNA, şefilor principalelor culte din România, medicilor, tuturor intelectualilor 
care s-au implicat direct în această bătălie. 
 

 
Mihaela Doboş şi dirijorul Ion Marin (fiul dirijorului Marin Constantin). Fotografie din arhiva 

doamnei Mihaela Doboş 
 

Ca realizatoare am semnat numeroase cicluri de emisiuni (Armonii corale, Muzica corală 
şi marile epoci creatoare, Miracolul Madrigal XXX în colaborare cu prof. univ. dr. Grigore 
Constantinescu, Radioglob – emisiune de actualitate muzicală internaţională, Chemările 
muzicii, Dimineţile dumneavoastră muzicale şi altele), am iniţiat şi am coordonat direct, 
până la finalizarea lor, proiecte de mare anvergură: Festivalul Internaţional „Frédéric 
Chopin”, „George Enescu la sfârşit de mileniu”, Concertul extraordinar „Marin Constantin 
– 75”, Festivalul Internaţional „Dinu Lipatti”, ciclul de recitaluri „Generaţia Mileniului III”, 
„Radio România Muzical în sprijinul celor mai talentaţi copii orfani” şi exemplele ar putea 
continua... 
Aproape 35 de ani de radio... care au însemnat deplasări în ţară, în străinătate (Europa, 
S.U.A., China, Japonia), participări ca jurnalist la evenimente excepţionale (Festivalul şi 
concursul coral de la Tours, Franţa, Concursul Internaţional „Regina Elisabeta” de la 
Bruxelles, Belgia etc.). Am semnat ocazional articole, cronici muzicale, recenzii în presa 
scrisă de specialitate (Muzica, Actualitatea Muzicală, Melos), în revista Panoramic-Radio. 
Păstrez amintiri deosebite din timpul dialogurilor purtate cu omologii mei din Belgia, 
Franţa, Ungaria, din participările la întrunirile UER, de-a lungul anilor. 
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Sunt atestată ca ziarist profesionist din anul 1982 şi sunt membră a Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti (UZP) din 1993.  

 
Mihaela Doboş şi maestrul Nicolae Herlea. Fotografie din arhiva doamnei Mihaela Doboş 

 
Iată cele câteva premii şi distincţii primite:  
- Premiul „Mass Media” pentru contribuţiile la ridicarea prestigiului emisiunilor 
radiofonice, din partea Uniunii criticilor muzicali „Mihail Jora” (1993);  
- Diploma de excelenţă la împlinirea a 70 de ani de radiofonie în România, acordată de 
Uniunea Ziariştilor Profesionişti (1998);  
- Premiul Criticii Muzicale „pentru concepţia şi coordonarea evenimentului stagiunii, 
Festivalul Chopin” acordat de Uniunea criticilor muzicali „Mihail Jora” (2000);  
- Premiul „Continuitate” pentru Profesioniştii Radio, acordat de Postul România Cultural 
pentru proiectul Festivalului Internaţional „Frédéric Chopin” (2000);  
- Medalia „UNA VITA PER L’ARTE” pentru strălucitele rezultate obţinute în activitatea 
artistică şi organizatorică, acordată de Fundaţia „Madrigal – Marin Constantin” (2002);  
- Premiul Criticii Muzicale pentru arta conducerii şi pasiunea realizatorului în cei cinci ani 
de istorie a Canalului ROMÂNIA MUZICAL, acordat de Uniunea criticilor muzicali „Mihail 
Jora” (2002);  
- Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, acordat de Preşedintele României (2003);  
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24 octombrie 2003 – primirea Ordinului „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, acordat de 

Preşedintele României, Ion Iliescu. Fotografie din arhiva doamnei Mihaela Doboş 
 
- Premiul „MAESTRO” acordat de Forumul Muzical Român (Mihaela Doboş, directorul 
Posturilor România Cultural şi România Muzical), 2004;  
- Premiul de excelenţă pentru întreaga activitate, acordat de Forumul Muzical Român 
(2008).  
Acum, mai mult ca niciodată, gândurile mi se îndreaptă către acei maeştri care au 
contribuit decisiv la formarea mea. Lor le închin întreaga recunoştinţă pentru ceea ce 
am realizat, cu credinţa că mulţumirea le este deplină. Mă gândesc la acei oameni de o 
rară cultură care mi-au transmis ştiinţa lor, maestrul Dragoş Tănăsescu (profesorul meu 
de pian – specialitate secundară), valoroşii profesori Dumitru D. Botez, Tudor Ciortea, 
Gheorghe Dumitrescu, Victor Iusceanu, Vasile Iliuţ. Dumnezeu să-i odihnească!  
Iar maeştrilor care sunt şi în prezent alături de noi – Iovan Miclea, Grigore 
Constantinescu, Dinu Ciocan, Grigore Bărgăuanu, George Bălan – întreaga gratitudine 
pentru strădania lor de a-mi deschide căile către o viaţă încărcată de frumuseţe şi 
veritabilă valoare”. 
 
Să menţionăm că la 1 septembrie 2012, la Universitatea Naţională de Muzică din 
Bucureşti s-a desfăşurat sărbătorirea împlinirii a patru decenii de la absolvirea generaţiei 
studenţeşti 1972, aniversare care a reunit un mare număr de participanţi care, aveau să 
reunească profesori şi colegi, bucurându-se de realizările unui cariere. Organizatorii au 
acţionat şi în plan editorial, prin ideea apariţiei unui volum monografic, publicat la 
Editura Muzicală, care permite cuprinderea, într-o carte, a relatărilor autobiografice, 
scrise de o mare parte din membrii acestei promoţii. Sub titlul „Destine Muzicale”, 
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volumul reprezintă un document de istorie a vieţii noastre muzicale din ultima jumătate 
de secol, iar realizatorii - Carmen Marino (coordonator),  Mihaela Doboş şi Ghizela 
Tulvan (redactori) - au desfăşurat o muncă laborioasă, de strângere a materialelor din 
toate colţurile lumii, de ordonare, asamblare a textelor şi ilustraţiilor. Au rezultat zeci de 
pagini ce oglindesc vieţi trăite în cele patru decenii, reunind confesiuni, caracterizări, 
concluzii profesionale şi familiale emoţionante. 
 

 
8 februarie 1991 - Criticii muzicali Smaranda Oţeanu Bunea, Mihaela Doboş, Luminiţa 
Vartolomei şi Iosif Sava - întâlnire la Fundaţia Klaus Brambach. Fotografie din arhiva 

personală a doamnei Mihaela Doboş  
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LILIANA STAICU - manager al Radio România Muzical (redactor şef din anul 
2007, manager din anul 2013) 

 

 
Managerul Radio România Muzical, Liliana Staicu 

 
Liliana Staicu s-a născut la 4 mai 1964.  
A studiat, în perioada 1978 - 1982, la Liceul de muzică „George Enescu” din Bucureşti, 
disciplinele principale fiind Pian, Istoria muzicii, Armonie şi Teoria muzicii. 
În anul 1983 a fost admisă la Facultatea de Muzicologie şi Compoziţie a Conservatorului 
de muzică „Ciprian Porumbescu” Bucureşti, pe care a absolvit-o în anul 1987. 
Între 1985 şi 1990  a colaborat cu Redacţia Muzicală Radio – secţia Actualităţi Muzicale, 
perioadă în care a realizat avancronici şi cronici muzicale la evenimentele desfăşurate în  
Bucureşti şi în provincie, a realizat interviuri cu interpreţii şi compozitorii angrenaţi în 
aceste concerte şi recitaluri şi a cules opinii de sală de la diferite manifestări muzicale. 
Între august 1987 şi martie 1990 a fost profesoară de muzică la Şcoala nr. 5 din 
Olteniţa, judeţul Călăraşi. 
Are o experienţă de 27 ani în domeniul radiofonic, dobândită mai întâi la Radio România 
Actualităţi, iar mai apoi la Radio România Muzical. 
În aprilie 1990 a fost angajată la radio care redactor la secţia Folclor a Redacţiei 
Muzicale, unde, până în aprilie 1991, a realizat programe folclorice, emisiuni de 
specialitate şi interviuri. 
A fost apoi redactor de rubrică la aceeaşi secţie Folclor a Redacţiei Muzicale, unde a 
realizat rubrici şi emisiuni cu tematică folclorică, interviuri cu personalităţi ale folclorului 
românesc, transmisiuni directe ale unor concerte de muzică populară şi a prezentat 
concerte folclorice. 
În această perioadă, pe lângă programele obişnuite ale secţiei, din iunie 1990 a semnat 
prima emisiune de autor – „Fonoteca de folclor”, difuzată pe programul II, cu frecvenţă 
bisăptămânală, emisiune rubricizată în care a realizat atât portrete ale interpreţilor şi 
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păstrătorilor de folclor tradiţional, cât şi  punctarea actualităţii folclorice, cu reportaje de 
la festivalurile şi concursurile la care a participat. 
A fost realizator al emisiunii „Varietăţi folclorice”, difuzată săptămânal pe Programul I, 
un program complex ce surprindea, prin cele trei-patru rubrici ale fiecărei ediţii mai 
multe aspecte ale fenomenului folcloric românesc, dar şi internaţional, cu secvenţe 
muzicale de mare varietate şi autenticitate. 
A fost redactor şi prezentator al unor spectacole folclorice şi de varietăţi muzicale 
găzduite de Studioul „Mihail Jora” şi a realizat interviuri cu cei mai importanţi exponenţi 
ai fenomenului folcloric autentic ca: Ion Albeşteanu, Mina Pâslaru, Maria Ciobanu, 
Gheorghe Turda, Ioan Bocşa, Nicolae Furdui-Iancu, Drăgan Muntean etc. 
De asemenea, în perioada martie 1991 - aprilie 1992, a făcut parte din echipa care a 
realizat, în direct, emisiunea muzicală  nocturnă  „Du-mă cu tine la capătul lumii”, 
difuzată duminica, între orele 0:00 – 5:00, împreună cu Ana – Maria Zaharescu şi Mihai 
Cosmin Popescu, una dintre primele emisiuni cu caracter interactiv, care a înregistrat un 
mare succes de public. 
Din septembrie 1992 a fost realizator de emisiuni la secţia Varietăţi a Redacţiei Muzicale, 
unde a avut ca sarcină realizarea de emisiuni complexe şi transmisiuni directe de la 
evenimente de marcă, cum este Festivalul Internaţional „George Enescu”. 
În această perioadă a făcut parte din echipa care a realizat primul radioprogram muzical 
complex la România 3 - Tineret – „Politon stereo - Muzica înainte de toate!”, care 
însemna cinci ore difuzate zilnic, în direct cu ascultătorii, într-un program ce îmbina 
toate genurile muzicale, de la pop - rock la simfonic, operă şi jazz. A avut invitaţi în 
studio, a realizat corespondenţe în direct, a prezentat actualitatea concertistică şi 
discografică şi a oferit dedicaţii muzicale. 
În anul 1992 a absolvit cursul ”Pregătirea tinerilor jurnaliști”, realizat de BBC, iar în anul 
1994 a participat la cursul”Self management”, organizat de SRR şi la Strasbourg, la 
stagiul de pregătire de la Consiliul Europei în domeniul instituţiilor parlamentare             
europene.  
A avut şi colaborări în presa scrisă, realizând articole şi cronici de concerte pentru 
„Actualitatea Muzicală”. 
Următorii 10 ani, între noiembrie 1996 şi ianuarie 2006 a îndeplinit funcţia de realizator 
coordonator al postului Radio România Muzical. Din această poziţie a coordonat şi 
monitorizat tronsonul emisiunilor de iniţiere şi estetică muzicală, al emisiunilor 
interactive şi al celor cu public organizate la nivelul RRM.  
În paralel a realizat o serie de emisiuni care s-au impus în grila RRM: concursul 
săptămânal de cultură generală muzicală „Olimpiada melomanilor”, emisiunile „Preludiu 
la după-amiaza unui meloman”,  „Dimineţi de week-end”,  „Dimineţile RRM”,   emisiunile 
speciale de Crăciun, transmisiuni directe din cadrul Festivalului Enescu, realizarea unor 
interviuri cu personalităţi de prim rang ale muzicii: Seiji Ozawa, Sir Colin Davis, Sarah 
Chang, Salvatorre Accardo, Bruno Canino, Vadim Repin, Michel Plasson, Misha Maiski, 
Pierre Laurent Aimard, Salvatore Sciarrino etc. 
În anii 1999 - 2000 şi-a completat formarea cu un master în „Jurnalism Radio", la 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.  
A participat, de asemenea, în calitate de corespondent, la prestigioase festivaluri şi 
concursuri internaţionale de la care a realizat relatări în direct, apoi a contribuit la 
realizarea emisiunilor „Radio-Glob” - difuzată de România Cultural şi „Radio Tur” – 
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transmisă de România Muzical: Festivalul „Schubertiada” – Lindau – 1999, Concursul de 
canto Belvedere - Viena – în 2000, Concursul pentru cvartete de coarde „Paolo Borciani” 
– Reggio Emilia – ediţiile din 2000 şi 2002, Turneul corului de copii Radio la Festivalul 
Internaţional Coral – Salt Lake Ciţy – 2001 sau Concursul Internaţional „Marguerite Long 
– Jacques Thibaud” – Paris – în 2002. 
 

 
24 martie 2015 – La Muzeul Naţional Cotroceni, managerul RRM, Liliana Staicu, fostul 
director al postului, Mihaela Doboş, Cristina Comandaşu – actual redactor şef al RRM şi 

pianista Sânziana Ruxandra Mircea, protagonista recitalului prilejuit de aniversarea a 18 ani 
de emisie a postului Radio România Muzical 

 
A colaborat cu revistele Actualitatea muzicală şi Melos, unde a publicat articole, 
interviuri şi cronici de concert. 
În anul 2002 a participat la Şcoala de vară de la Sinaia, organizată de SRR şi Deutsche 
Welle, la cursul „Talk-show”, la cursul „Management şi marketing”, organizat de 
Ambasada SUA la Bucureşti şi la cursul de „Emisiuni de radio în direct”, organizat de 
British Executive Service Overseas, iar în 2003 a participat la cursul „Managementul de 
proiect”, organizat de SRR şi Institutul „Manager”. 
În septembrie 2004, în cadrul Simpozionului de muzicologie radiofonică organizat de 
Radio România Muzical, a fost formator la cursul de Muzicologie Radiofonică. 
În perioada februarie 2006 – aprilie 2007 a fost redactor şef adjunct la Redacţia 
Muzicală, unde a avut în atribuţii coordonarea activităţii secţiilor care produceau 
emisiuni şi programe pentru Radio România Muzical în genurile simfonic, cameral, coral, 
operă şi actualitate muzicală. Tot în această perioadă, a aprticipat la cursul „Stil sănătos 
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de viaţă profesională”, organizat de Behaviour Center – în 2006 şi la cursul „Standarde 
pentru jurnalismul de radio”, în co-organizarea Deutsche Welle – în 2007. 
Între mai 2007 şi septembrie 2013 a fost numită redactor şef la Radio România Muzical, 
pentru asigurarea managementului postului şi pentru coordonarea activităţilor editoriale, 
tehnice, economice şi administrative. 
A absolvit, în 2008, cursul de Web Design şi Radio pe internet pentru manageri”, 
organizat de SRR, iar un an mai târziu a participat la cursul „Piaţa Serviciilor de 
Telecomunicaţii” şi la cea de-a III-a Conferinţa managerială, cu tema „Noi produse, 
servicii şi canale de distribuţie”, organizată de Deutsche Welle Akademie. 
În anul 2010 s-a aflat printre participanţii la cea de-a IV-a Conferinţă managerială 
organizată sub egida DW Akademie, iar în anul 2011 primeşte premiul „Performanță în 
management” acordat de Forumul Muzical Român. 
Pentru o scurtă perioadă, între septembrie 2011 şi iulie 2012, a îndeplinit şi funcţia de     
Director artistic interimar al Direcţiei Formaţii Muzicale, unde s-a ocupat de coordonarea 
activităţii Direcţiei, a stagiunii de concerte a ansamblurilor din componenţă şi a soliştilor 
concertişti, gestionarea bugetului aferent şi proiecţia stagiunii următoare. 

 
15 ianuarie 2016 – Managerul Radio România Muzical, Liliana Staicu şi managerul Radio 
România Cultural, Radu Croitoru, invitaţi la „Oaza de muzică”, realizată de Sorina Goia 

(dreapta) 
 
În anul 2012 a absolvit cursul „Implementarea sistemului de management al calităţii” şi 
a participat la cursul „Raportarea drepturilor de autor”, organizat de SRR, iar în anul 
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2013 a participat la cursul „Campanii mediatice pe subiecte europene”, organizat de 
SRR şi Delegaţia Valonă. 
Din octombrie 2013 a devenit manager al postului Radio România Muzical. 
Despre întâlnirea sa cu radioul, Liliana Staicu declara, într-un interviu din anul 2014: „S-
a întâmplat în anii ’80, când, studentă fiind la secţia de muzicologie a Conservatorului de 
muzică din Bucureşti (astăzi Universitatea Naţională de Muzică), am început să 
colaborez, împreună cu alţi colegi, la emisiunea de actualitate realizată de Redacţia 
Muzicală. Deşi erau ani foarte dificili pentru cultura românească, în care, în sălile de 
concert sau de operă, se cânta în frig, viaţa muzicală încerca să fie pe cât se putea de 
bogată, iar noi, studenţi care începeam să deprindem meseria de cronicar muzical, am 
avut şansa de a fi acceptaţi printre colaboratorii Radioului. A fost o şcoală excepţională 
şi o şansă unică, pe care unii dintre noi am ştiut să o fructificăm, chiar dacă, la vremea 
respectivă părea o utopie, ca tânăr absolvent de Conservator, să speri că ai putea lucra 
vreodată la Radio. Dar, după câţiva ani în care am fost profesoară de muzică la o şcoală 
din Olteniţa, în februarie 1990, s-a ivit acel prilej pe care îl aşteptam şi, mai mult chiar, îl 
visam, şi anume scoaterea la concurs a primelor posturi la Redacţia Muzicală a Radioului 
... Dacă atunci am fost fascinată de această lume în care ai posibilitatea să te exprimi şi 
să creezi un dialog cu cei care te ascultă, astăzi, după aproape 25 de ani, sunt convinsă 
că Radioul este asemeni unui microb pe care, dacă îl capeţi, nu mai poţi scăpa de el.”  

 
16 martie 2017 – Managerul RRM, Liliana Staicu, la Muzeul Naţional Cotroceni, cu ocazia 
recitalului susținut de violonistul Alexandru Tomescu, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de 

existenţă ai Radio România Muzical 
 
Despre cariera în radio, Liliana Staicu afirma, în acelaşi interviu: 
„De la postul de redactor la secţia de folclor, la actuala funcţie de manager al postului 
Radio România Muzical, fiecare treaptă urcată a însemnat un concurs, fiecare etapă noi 
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acumulări, absolut necesare în formarea ca om de radio. Dar poate cea mai importantă, 
dar şi dificilă, a fost adaptarea continuă la provocările meseriei, fie cea de realizator de 
emisiuni, fie cea de manager, care presupune cu totul alte abilităţi, alte cunostinţe.” 
„... Eu cred că este una dintre cele mai frumoase meserii, mai ales dacă muzica, 
indiferent de gen, este materialul cu care lucrezi. Pentru că, dacă pui pasiune în ceea ce 
faci şi eşti convins de rolul pe care un post public de radio îl are, mai cu seamă pe 
palierul cultural, ai şansa de a modela caractere, de a pune o cărămidă la dezvoltarea 
spirituală a tinerei generaţii, de a crea o lume mai frumoasă, o lume în care valorile 
sufleteşti să predomine. Pentru că lucrezi cu emoţii”. 
 

 
 


