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     Artistii Instrumentisti si Artistii Lirici ai Formatiilor Muzicale Radio, respectiv Orchestra 

Nationala, Corul Academic, Orchestra de Camera, Big Band-ul si Orchestra Populara, angajati 

ai Societatii Romane de Radiodifuziune, dorim cu tot respectul sa va aducem la cunostinta 

situatia in care ne aflam din punct de vedere salarial, situatie care nu este deloc asa cum a 

afirmat Dl. Ionut Vulpescu  ministrul Culturii referitor la majorarea salariala a artistilor, 

citam: “ Este o mare victorie faptul că am reușit ca această măsură să fie extinsă către toate 

categoriile de artiști, inclusiv personalul tehnic. Era nedrept și discriminatoriu ca anumite 

categorii de salariați din domeniu să fie excluse de la această mărire.” 

     Situatia in care ne aflam chiar este discriminatorie in sensul in care si in momentul de fata 

salariile noastre ale instrumentistilor si artistilor lirici sunt cu mult mai mici decat cele ale 

colegilor nostri de la Filarmonici, Teatre de Opera, Opereta, cu toate ca responsabilitatea si 

munca noastra este de maxima complexitate, aici referindu-ne la o foarte mare diversitate 

repertoriala, la permanentele inregistrari care raman in fonoteca radio, la toate concertele 

noastre care se transmit in direct pe posturile Romania Muzical si Romania Cultural, la 

permanenta reprezentare a tarii noastre prin transmisiunile directe in strainatate si chiar la 

faptul ca noi suntem cei care inregistram imnul de stat.  

     Daca se va aplica majorarea cu 50%, începând de la 1 februarie 2017, a salariilor 

personalului care ocupă funcții de specialitate artistică in institutiile care se incadreaza in 

legea 284/2010, salariile noasre ale celor care ocupam aceleasi functii de specialitate 

artistica in cadrul Societatii Romane de Radio care functioneaza in baza legii 41/1994 vor fi 

in continuare mult mai mici decat cele ale colegilor nostri din aceasta tara. 

     Avem rugamintea si speranta ca veti analiza si indrepta aceasta situatie in asa fel incat 

discriminarea creata intre noi si toti ceilalti artisti din Romania sa ia sfarsit prin gasirea unei 

solutii corecte. 
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