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România de nota 10emisiune realizată de către Actualitatea militara –
informaţii din teatrele de
Audiența publică- Dezbatere zilnică, cu invitaţi în studio, pe teme (economice, sociale, medicale, culturale etc.) care vizează, în mod
reţeaua studiourilor
operaţiuni la care
direct agenda ascultătorului. Emisiune interactivă.
regionale și locale în
parteneriat cu Academia participă soldaţi români.
Română.

9:03

De 10 x România- emisiune multiplex realizată și difuzată de rețeaua studiourilor regionale și locale, în care vor fi prezentate
evenimentele zilei și ale momentului, poți afla tot ce se întamplă în țară.

Oamenii Moldovei- emisiuni tematice, monografice, de investigaţie, de eveniment, echipelor de pe teren le revine şi obligaţia de a
alimenta informativ toate emisiunile de actualităţi şi buletinele de ştiri de pe verticala unei zile.

Știri

12:00

6:03

Știri

11:00

12:03

Matinal de duminicăEmisiune informativă
matinală, pe flux muzical.

Liturghia romanoDiminetile noastre- Emisiune informativă matinală, pe flux muzical (informaţii meteo, utilitare, subiectele zilei anticipate, ştirea zilei, infotrafic, radare, horoscop, catolică - transmisie în
sfatul medicului, revista presei, concursuri interactive
direct

Știri

11:03

Matinal de duminicăEmisiune informativă
matinală, pe flux muzical.

Știri

8:00

8:03
9:00

Publicitate
week-end

Radio Jurnal România
Diminețile noastre- Emisiune informativă matinală, pe flux muzical (informaţii meteo, utilitare, subiectele zilei anticipate, ştirea zilei, infotrafic, radare, horoscop,
sfatul medicului, revista presei, concursuri interactive.

8:03

Ora
6:00

Diminețile noastre- Emisiune informativă matinală, pe flux muzical (informaţii meteo, utilitare, subiectele zilei anticipate, ştirea zilei, infotrafic, radare, horoscop,
sfatul medicului, revista presei, concursuri interactive

7:15

Duminica

Știri

6:00
6:03

Joi

Lumina credințeiEmisiune de actualitate
La Fântana doruluireligioasă.
Obiectivul esenţial al
emisiunii este acela de a
forma şi educa gustul
marelui public şi de a-i
orienta atenţia către filonul Liturghia ortodoxătradiţional al folclorului Transmisie în direct de
la Catedrala
nostru.
Mitropolitană din Iaşi.

9:03

9:15
9:30

10:00
11:00

Fotbal Liga a-II-aEmisiune de comentariu
sportiv. Cuprinde
programele competiţiilor,
voci din public, partide
–derby, transmisii în direct.

Sat românesc, tradiție,
actualitate, modernitateEmisiunea reflectă viaţa
şi activitatea locuitorilor
din mediul rural,
actualitatea agricolă şi
zootehnică, valorile
culturale şi spirituale ale
satului românesc.

11:30

Oamenii Moldovei- emisiuni tematice, monografice, de investigaţie, de eveniment, echipelor de pe teren le revine şi obligaţia de a
alimenta informativ toate emisiunile de actualităţi şi buletinele de ştiri de pe verticala unei zile.
Știri

12:03

Radio Jurnal România

13:15

Sat românesc, tradiție,
actualitate, modernitate

12:03

Radiojurnal București

13:00

Un cântec pentru fiecare-Emisiune de muzică
populară, vocală şi instrumentală însoţită de mesaje
de felicitare sosite la redacţie.

13:10

Știri

14:00

Fotbal Liga a-II-a

13:00

13:07

13:30

14:00

14:03

14:03

La microfon partidele parlamentare- Emisiune în care sunt prezentate mesajele reprezentanţilor partidelor parlamentare, în
conformitate cu timpii de antenă alocaţi.

Evreii azi- Orizontala
dedicată minorităţilor se
Rromi- Orizontala
bazează pe următoarele
dedicată minorităţilor se
genuri jurnalistice:
bazează pe următoarele
reportaj, interviu,
genuri jurnalistice: reportaj,
dezbatere, documentar.
interviu, dezbatere,
Emisiunile promovează
documentar. Emisiunile
cultura şi viaţa
promovează cultura şi viaţa
comunitară, stimularea
comunitară, stimularea
dialogului interetnic şi
dialogului interetnic şi
deschiderea spre
deschiderea spre diversitate
diversitate şi au ca scop
şi au ca scop menţinerea
menţinerea spiritului
spiritului comunitar prin
comunitar prin
cunoaşterea vieţii
cunoaşterea vieţii
comunitare.
comunitare.

Rusi lipoveni- Orizontala
dedicată minorităţilor se
Ucraineni- Orizontala
dedicată minorităţilor se
bazează pe următoarele
bazează pe următoarele
genuri jurnalistice:
genuri jurnalistice:
reportaj, interviu,
reportaj, interviu,
dezbatere, documentar.
dezbatere, documentar.
Emisiunile promovează
Emisiunile promovează
cultura şi viaţa
Dialog intercultural
cultura şi viaţa comunitară, comunitară, stimularea
stimularea dialogului
dialogului interetnic şi
interetnic şi deschiderea
deschiderea spre
spre diversitate şi au ca
diversitate şi au ca scop
scop menţinerea spiritului
menţinerea spiritului
comunitar prin cunoaşterea
comunitar prin
vieţii comunitare.
cunoaşterea vieţii
comunitare.

12:00

12:03

13:10

Stiri
Pro Regio.
Doctore, spune-mi ce sa Week-end turisticTransfrontaliera de la Est
fac?- Ghid de medicină şi Emisiunea pledează Un cântec pentru fiecareViata altfel- Dezbatere
Europa noastrala Est)- informaţii la zi
pentru deschiderea
Emisiune de muzică
socio - economică pe o
Emisiune care are drept
sănătate, sfaturi ale
despre oportunităţile de
orizontului
populară, vocală şi
temă de interes, care
scop diversificarea ofertei
medicilor, prezentarea
Un cântec pentru
finanţare disponibile
cunoaşterii. Proiectul instrumentală însoţită de
suscită analize
editoriale prin abordarea
diverselor tratamente
fiecare- Emisiune de
tuturor organizaţiilor care
aprofundate ale unor
problemelor specifice
pentru diferite afecţiuni, vizează spaţii turistice mesaje de felicitare sosite
muzică populară, vocală
doresc să-şi dezvolte
diferite, din regiunea
la redacţie.
specialişti în domeniu.
construcţiei europene.
profilaxie şi noutăţi
şi instrumentală însoţită
activităţile în Regiunea
Moldovei.
medicale.
de mesaje de felicitare
Nord-Est.
sosite la redacţie.
Actualitatea in sintezaSinteza evenimentelor
sociale, politice, culturale,a
principalelor informaţii ale
săptămânii.

14:03

14:03

14:30

15:00

Stiri

15:03

15:03
16:00

16:15

Dupa amiaza ta muzicală- Emisiune muzicală de însoţire

Week-end turistic

15:00

Radio Jurnal

16:00

Radio Jurnal România

Vremea muzicii
Meridianele cunoasterii Melody club- Emisiune
Ştiri, informaţii,
de cultură muzicală cu
comentarii, interviuri,
promovarea muzicii
reportaje, traduceri,
anilor 60 – 70 – 80.
Remember hit-uri şi
Regional Expres- Emisiune de actualităţi pe flux muzical. Prezentarea evenimentelor zilei din judeţele Moldovei. Abordare directă şi dialoguri, dezbateri, mese
rotunde – însoţite de
interpreţi celebri.
eficientă.
muzică adecvată, muzică
electronică şi de avangardă,
world music.

16:10

Stiri
Fonoteca radio-Emisiunea
îşi propune valorificarea
fondului sonor legat de
evenimente şi personalităţi
ale culturii, artei, ştiinţei,
vieţii politice.

17:03

17:03

Românii de afaraEmisiunea este dedicată
românilor de pretutindeni
şi îşi propune să menţină
o legătură între aceştia şi
România.

16:15

16:30
17:00

17:03
17:03

Imperativ- emisiune
de dezbatere

Regional Expres

Radiojurnal-București

18:00
18:10

18:00

Radio Jurnal România

Univers muzical-armoniile sufletului. Emisiune de
actualitate muzicală (clasic, jazz şi alte genuri).

18:07

Un cântec pentru fiecare- Emisiune de muzică populară, vocală şi instrumentală însoţită de mesaje de felicitare sosite la redacţie.

Știri

19:00

19:00

Știri

Univers muzical-armoniile sufletului

19:03

Panoraic sportiv -Trecerea în revistă a rezultatelor
competiţiilor din săptămâna care se încheie, muzică,
divertisment, dialoguri cu ascultătorii.

20:00

Știri

21:00

19:03
19:03
20:00

16:15

Știri

17:00

18:15

Recreatia mareEmisiune dedicată
copiilor care urmăreşte
dezvoltarea interesului
Vremea muzicii- Emisiune
pentru învăţătură, pentru
de cultură muzicală care
performanţele şcolare,
promovează muzica anilor
pentru noutăţile din toate
60 – 70 – 80.
domeniile şi sprijinirea
copiilor pentru
înţelegerea lumii în care
trăiesc.

Un cântec pentru fiecare- Emisiune de muzică populară, vocală şi instrumentală însoţită de mesaje de felicitare sosite la redacţie.
Știri

18:07
19:03

20:05

Invitațiile ThalieiEmisiunea face legătura
între educaţie şi cultură,
se preocupa cu
transmiterea informaţiilor
culturale, promovarea
pieselor de teatru, a
dramatizărilor
radiofonice.

Ora de istorie- Emisiunea
abordează momente care au
marcat de-a lungul timpului
istoria unei naţiuni dezbateri, interviuri, păreri
împărtăşite de către istorici.

Spectacolul arteiTradiții și cultura
Emisiunea este gazda unor
populară- Obiceiurile şi
arte demonstrative precum
tradiţiile locuitorilor din
teatru,balet,
regiunea Moldovei sunt
cinematografie,
reînviate la Radio Iaşi.
scenografie,a unor arte
Valorificarea tradiţiilor,
statice precum pictură,
meşteşugurilor, portului
grafică, fotografie,
popular şi instrumentelor
sculptură dar şi a artelor
populare.
neconvenţionale.

21:00

Radio Jurnal Regional

21:15

Interviurile Cristinei-Emisiune muzicală, interactivă, avînd ca scop promovarea tinerilor interpreţi de muzică uşoară. Alte obiective:
educarea publicului în spiritul artei muzicale, familiarizarea acestuia cu diferite formate muzicale.

21:15

21:03

Albume muzicale- Emisiune muzicală alcătuită pe
baza preferinţelor ascultătorilor. Albume care au scris
istorie, prezentată de Mădălina Ciuntu

21:03
22:00

