
ORA LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTA DUMINICA Publicitate
07:00
07:10

07:15

07:55

08:00 Dimineți de week-end
Dimineți de week-end- o 

retrospectivă a evenimentelor 
culturale bucureștene.

09:00

09:05

09:55

10:00

10:05

10:55

11:00

11:05

În teatru În arte plastice În film În literatura

Cultura. Net - emisiune 
unde veți descoperi, site-
uri și de bloguri tematice: 

despre cărti, filme, 
spectacole de teatru, 

despre jurnalism și noile 
media, chiar și despre 

Media Player.

12:00

12:05

12:55
13:00 13:00

Espresso- este un matinal cultural cu ingredientele esenţiale ale genului: informaţii de ultimă oră din domeniile artistice, interviuri şi 
reportaje legate de evenimentele la zi, dar şi informaţii de ordin general devenite repere la anumite intervale orar.

Alternative- este un program radiofonic ce  prezintă soluții de socializare, de educare informală și perfecționare, prezintă activități 
sociale, culturale și educaționale inedite și viabile.

Radiojurnal

PROMO

Radiojurnal

Espresso- este un matinal cultural cu ingredientele esenţiale ale genului: informaţii de ultimă oră din domeniile artistice, interviuri şi 
reportaje legate de evenimentele la zi, dar şi informaţii de ordin general devenite repere la anumite intervale orare.

Discuri de cinci stele

Portret FM- emisiune prezentată de  Oltea Serban Parau. În fiecare emisiune este schițat portretul unei personalități.

TNR pentru copii Fără catalog

Texte și pretexte- Dialog live între Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu, cei doi realizatori comentând temele cele mai semnificative 
din calendarul și presa culturală a zilei.

PROMO

Dimineața Crossover- O emisiune de cultură urbană, prezentată de Maria Balabas.

PROMO

PROMO

Radiojurnal+promo Radiojurnal

Cu…minte - Cuminte sau 
cu..minte emisiune prezentată 
de Andreea Ionescu. " Mințile 

sunt ca parașutele; funcționează 
cel mai bine când sunt 

deschise".

Știri culturale

Vorba de cultură- emisiune realizată de Ema Stere. În fiecare emisiune sunt invitați oameni celebrii, -scriitori, muzicieni, actori-oameni 
de cultură care vorbesc despre cultură și ne recomandă lecturi, vizionări, audiţii excepţionale.

Întâniri memorabile Revista literară radio

Stiri culturale

Timpul prezent- emisiune prezentată de  Adela Dutu și Matei Martin în care prezintă noile apariții în materie de teatru, arte plastice, 
film, literatura.

Călător pe mapamont

GRILA RADIO ROMÂNIA CULTURAL

12:55

07:55

09:55

10:55

Dimineți de week-end- o 
retrospectivă a evenimentelor 

culturale bucureștene.

Dimineți de week-end- un itinerar 
cultural național 

11:30

Comment ca va?- O întrebare-invitaţie la poveste, vă aduce un invitat cu povestea lui şi vă învită să ascultaţi şi să povestiți.
Învățământul azi- emisiune 

prezentată de Mirela Nicolae pentru 
publicul interesat de fenomenul 

"educație" cu diferite interviuri și 
premii.



13:15
Memoria secolelor- documentar + 
concurs finanţat din sponsorizări şi 

surse proprii.
Revista TNR

13:45 Curs engleză Curs franceză

14:00

14:05

14:30
14:45 Curs germana Curs spaniola

15:00

15:05

15:30

15:45 Scriitori la microfon Curs italiana

16:00

16:05 Polemici elementare

16:30 Afiș muzical Portrete sentimentale

17:00

17:05

17:30

17:45

17:50

18:00 18:00
18:10

18:15

18:30

Miorita- emisiune unde aflaţi 
despre tradiţii şi despre felul 

cum au evoluat ele, felul în care 
au fost asimilate şi purtate pe la 

oraş, prin lume şi despre 
mutaţiile care s-au produs.

Planeta Radio Izvoare de filozofie- 
emisiune de informare şi consiliere 

filosofică. Mediază interesul 
publicului cultivat, a ascultătorilor 

cu deschidere către meditaţie şi 
gândire reflexivă, către cunoaşterea 

cercetărilor filosofice 
profesionalizate.

Turnul lui Babel- o emisiune 
muzicala ce va cuprinde 

aproape toate genurile de la 
miniatura la marile opusuri, de 

la preclasic la 
contemporan,informații de aici 
și de pretutindeni, interviuri în 

exclusivitate cu mari 
personalități. 

Dosarel PSI- o emisiune despre 
psihanaliza literaturii alaturi de 
psihologi, psihiatri, psihanalisti,

psihoterapeuti.

Un secol descoperit/ mari 
actori de comedie- un ciclu de 
emisiuni în care propunem spre 
audiție momente antologice din 

galeria umorului radiofonic 
românesc şi internaţional în 

interpretarea celor mai 
cunoscute voci ale marilor 

nostri actori de comedie. Se 
difuzează a 2/4 duminica din 

lună.

Arte frumoase- Magazin al artelor 
vizuale: de la muzeu la arta, 
Interviuri, cronici și eseuri. 

Jocul cu margelele de sticlă- Emisiune ce prezintă secolul XX în muzică, realizata de Mirela Stoenescu Tollea 

A fost odată ca niciodată-  În fiecare seară de luni-vineri se difuzează o poveste, povestea de seară.
Radiojurnal+promo

Dosarele integrării

Creat în România

Știinta la ea acasa Pro natura A știi pentru a trăi Pagini de istori

Scena și ecranul

Vocea umana-Opera- Emisiune prezentată de Mihaela Soare despre mari artiști, teatre celebre, dirijori de 
neuitat, spectacole-eveniment, interviuri in exclusivitate, cântăreți români în lume, cronici, înregistrări noi, 

știri.

Colectionarul de voci- emisiune ce readuce pe undele radio voci celebre ce interpretează fragmente din diferite opere 

Planeta Radio- este o emisiune ce face trimitere la subtilităţile gândirii şi profunzimile trăirii, la căutare, cercetare şi adevăr, la meditaţie 
şi autoperfecţionare, la partea luminoasă şi divină din om: cunoaşterea şi ştiinţa.

Drumul spre celebritate

Biografii- in fiecare zi timp de 5 minute este prezentata biografia unei personalitati. 
Capodopere și mari 

interpreți
Născut în România-emisiune în care RRC vă invită să-i cunoașteți pe românii despre care străinii vorbesc 
frumos, pe care nu-şi doresc să-I trimită acasă, totodată în emisiune sunt prezentanți români care au decis să 

rămână sau care s-au întors pentru a-şi construi cariera aici.

Noua revista vorbita- 
emisiune despre literatură

Dialoguri magice after ego

Oaza de muzică- Muzică uşoară, prelucrări clasice pe ritmuri moderne, canţonete, muzică latino, tangouri, 
arii celebre, muzică din filme şi cele mai noi albume.

Rătăcind în România/ Orașul vorbește- o emisiune de cultură urbană semnată, alternativ,de Ioana Baldea 
Constantinescu și Adina Dragomir.

Expresul de seară- emisiune ce prezintă lansări de cărți, spectacole noi, premiere teatrale și cinematografice, vernisaje ale unor 
expoziții de arta.

Radio Glob 

Dosar clasic

Cafeneaua literar 
artistică

Cărțile Seherezadei- emisiunea propune câteva minute de frumusete si reflectie. Aminteste de cele 1001 de cãrti poftite, cumpãrate, 
niciodatã atinse sau deschise demult.

Documentar+Storymania

Știința în cuvinte potrivite- emisiune științica în care descoperi fascinația universului științific tradus "în cuvinte potrivite" pentru toți 
ascultătorii

13:55 Știința pentru toți-concurs interactiv

Știri culturale



19:00 Biografii memorii

20:00

20:30

GREII MUZICII 
UŞOARE- emisiune 

muzicala dedicata 
istoriei  nescrise  a 

muzicii uşoare 
româneşti.

Dicționar de literatură 
română Zona independenta

21:00

Dicționar de personaje 
literare- emisiune cu 

Valentina Leonte în care 
cuvântul și muzica se 

întâlnesc pentru 
reprezentări consacrate 

în arta universală.

Dictionar de literatură 
universală

Essentialia- Identitatea 
spirituală prin cuvintele ei 

fundamentale.

Essentialia- Identitatea 
spirituală prin cuvintele ei 

fundamentale.
Culori muzicale Love at First Site

21:30

București în pagini și 
imagini sonore- 

prezintă Istoria, trecutul 
furtunos, magia literară, 

oamenii, străzile cu 
numele lor, muzeele, 
casele Bucureștiului.

Amintiri cu și despre 
actori- este o emisiune de 

memorialistica cu 
invitați, plasticieni, critici 

și istorici de artă. 

Puzzle-piese din jocul 
diversitatii- un joc de 

informatii,interviuri,reportaje,
comentarii și recenzii de carte 

într-o emisiune consacrată 
vieții culturale a minorităților 

naționale din România.

EDU Explorer-emisiune 
ce prezintă aspecte ale 
educației de aci și de 

pretutindeni. Standarde şi 
tendinţe în educaţie.

Teatru scurt/ Literatura 
ca destin Jazz Lexicon

22:00

22:10

Teme deschide Idei care au schimbat 
lumea

Sensurile și contrasensurile 
democrației

Creatori între sacru și 
profan

22:50

23:00
ambient -Avangarda - 
compendiu de muzică 

fusion. 
ambient-World Music. ambient-Compendiu de 

muzică electronică
ambient- prezintă 
Titanii jazz-ului. Disonanțe biografice Arhive pop-rock

23:50

00:30
01:30 Teatru radiofonic-Mari spectacole

Poezia românească

00:00

Album de colectie I
Nopțile Radio România Cultural- Teatru radiofonic în serial

Poezie romaneasca- cu Ana Maria Spătaru şi Emil Buruiană

Poezie universala

Chef de vorbe-talk show 
interactiv nocturn

Poezie universală

22:15

Idei în nocturnă-talk show cultural- ce va propune teme de reflecții asupra împrejurărilor în care au apărut schimbări semnificative, în 
diverse domenii, în istoria umanității.

Idei in nocturna-talk-show propune teme de reflecții asupra 
împrejurărilor în care au apărut schimbări semnificative, în diverse 

domenii, în istoria umanității.

Lumea și…muzica tradițională Credința și../Noi suntem 
istoria

Concertele ONR - 
spectacolele serii

Românii și mentalitatea lor

Radiojurnal

Radiojurnal 7 +promo

Jazz pe românește

Vocile memoriei

Concertele ONR- 
spectacolele serii

Teatru Radiofonic- 
Spectacolele serii 

Călătorie în jurul lumii- emisiune 
ce propune cunoașterea culturii 

altor popoare, a relațiilor 
diplomatice și culturale dintre 

România și alte state din întreaga 
lume.

Teatrul National Radiofonic-
sunt difuzate mari spectacole de 

teatru radiofonic



03:30
05:00
06:00
06:50

06:55

Comment ca va?
Retroeducația- serial ce prezinta o incursiune sonora și jurnalistică în educația de altadată, legile educației, contextul în care au fost 

elaborate și adoptate, sistemele și educatorii. 

Album de colectie III

Album de colecție II+muzica
Docudrama-Biografii, memorii

Album de colecție III


