
 

 

 
Radio România, de 90 de ani împreună cu dumneavoastră 

(1 noiembrie 2018) 

Radio România împlineşte azi 90 de ani de când s-au auzit primele cuvinte transmise 
în eter Alo, alo, aici Radio Bucureşti..., la 1 noiembrie, 1928. Profesorul Dragomir 
Hurmuzescu, primul preşedinte al Consiliului de Administraţie al nou înfiinţatei 
Societăţi de Difuziune Radiotelefonică din România spunea atunci: „Radiofonia este 
de o mare importanţă socială (...) pentru răspândirea culturii şi pentru unificarea 
sufletelor, căci se poate adresa la o lume întreagă. În curând va deveni criteriu de 
judecată a gradului de dezvoltare a unui popor”. Aşa a început povestea radioului în 
România şi aşa a început povestea noastră. Şi tot atunci, în 1928, dirijorul Mihail Jora 
înfiinţa Orchestra Radio.  
Din acel moment, Radioul public şi-a asumat o misiune publică extrem de importantă, 
a intrat in istoria României şi a făcut istorie. Sunt 90 de ani de când acest serviciu 
public serveşte cu demnitate şi dăruire poporul român. Timp de 90 ani, pe timp de 
pace sau de război, în vremuri de criză sau în vremuri bune, de-a lungul tuturor 
regimurilor politice, Radioul public a rămas un reper de stabilitate şi credibilitate, mereu 
în slujba dumneavoastră. Cred că cel mai important lucru pe care l-a făcut Societatea 
Româna de Radiodifuziune în cei 90 de ani de existenţă a fost câştigarea încrederii a 
milioane de ascultători.  
Sunt peste 4,5 milioane de oameni care aleg zilnic posturile Radio România, pentru 
toate lucrurile bune pe care le găsesc aici: ştiri, reportaje, informaţii, cultură, sport, 
muzică, divertisment, timp liber. Există câteva trăsături de identitate care impun 
atenţiei Radioul Public şi care fac ca acesta să treacă proba timpului: onestitatea, 
seriozitatea şi exigenţa profesională. Sunt trăsături comune tuturor posturilor 
corporaţiei: Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România 
Muzical, Antena Satelor, studiourile regionale, Radio România Internaţional, Radio 3 
Net, Radio România Chişinău şi, în egală măsură, agenţiei de monitorizare a presei 
RADOR.  
Talentul, profesionalismul şi prestanţa membrilor Orchestrelor şi Corurilor Radio 
România fac săli pline, încărcate de emoţie, la fiecare concert pe care-l susţin la Sala 
Radio şi oriunde în lume.  
Dumneavoastră, ascultătorilor noştri, publicului nostru, vă datorăm cei 90 de ani pe 
care-i împlinim azi. Fără încrederea cu care ne-aţi creditat, nu am fi existat.  
La Mulţi Ani, Radio România!  
  
Georgică Severin 
Preşedinte Director General 
 


