
CURRICULUM VITÆ 
ŞTEFAN COSTACHE 

 
Date personale: 
Nume: Costache 
Prenume: Ştefan 
Data şi locul naşterii: 7 martie 1976, Brăila, România.  
Situaţie familială: căsătorit cu Ioana Maria Costache (nume de microfon: Ioana Marghita) 
Adresă: Mun. Bucureşti, Sector 6, Aleea Pravăţ nr. 6, bl. BII, sc.A, parter, ap. 3 
Telefon: 0743-123.625, 021-745.57.31. 
E-mail: stefan.costache@radioromania.ro  
 
Studii:   

• 2003 – Diploma de Master cu lucrarea „Trăsături definitorii ale fenomenului violonistic 
românesc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX”, cond. 
ştiinţific – prof.univ.dr. Grigore Constantinescu.  

• 2002-2003 – Cursurile de Master ale Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi 
Pedagogie Muzicală din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, 
specializarea „Educaţie muzicală contemporană” 

• 1999 – Diploma de licenţă cu lucrarea „Expresivitatea ca finalitate a studiilor 
instrumental-muzicale ale violonistului; fenomen complex al educaţiei şi 
autoperfecţionării artistice”, conducător  ştiinţific – lect. univ. Adrian Buligă  

• 1994 - 1999 - student al Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală 
din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, secţia Pedagogie Muzicală. 

• 1990-1994 – elev la Liceul de Muzică “Hariclea Darclée”-Brăila, secţia vioară. 

• 1982-1990 – elev la Şcoala de muzică nr.14-  Brăila. 
 

Cursuri de specializare 
� Modulul „Planning” din cadrul cursului de operare şi editare cu programul „Radioman” 

 
Activitate radiofonică 

• din septembrie 2011 – calitatea de realizator de excepţie al postului Radio România 
Muzical 

• din noiembrie 2008, angajat ca realizator pe durată nedeterminată al postului R. 
Muzical, calitate în care am preluat aceleaşi atribuţii ce mi-au revenit din august 2006 

• din august 2006, angajat ca redactor pe durată nedeterminată al postului R. Muzical, 
calitate în care am preluat aceleaşi atribuţii ce mi-au revenit din noiembrie 2004 

• din noiembrie 2004, coordonare, concepţie şi viză profesională în tandem şi  în alternaţă 
cu Monica Isăcescu  pentru fluxul de emisiuni „Info Buletin Muzical” difuzate de 
postul R. Muzical 

• din februarie 2001, angajat ca realizator cu normă întreagă pe durată determinată al 
Redacţiei Muzicale a Societăţii Române de Radiodifuziune, secţia „Actualităţi 
muzicale” 

• din septembrie 2000, angajat ca realizator cu jumătate de normă, pe durată determinată, 
al Redacţiei Muzicale a Societăţii Române de Radiodifuziune, secţia „Actualităţi 
muzicale” 

• din anul 1999 colaborator, timp de 15 luni, pe contract de drept de  autor al Redacţiei 
Muzicale a SRR - secţia „Actualităţi muzicale” 

 
Experienţă profesională: 

• redactare, prezentare şi viză profesională  pentru emisiunile „Info Buletin Muzical”- 
difuzate zilnic de postul Radio România Muzical. 

• transmisiuni de concerte de muzică clasică şi retransmisii - R. R. Muzical, R. R. 
Cultural şi R. R. Actualităţi 

• emisiuni de tip flux – „Perpetuum mobile”, „Amprente”, „Arpeggio” – R. R. Muzical 



• emisiuni tip „caleidoscop”- „Preludiu la după-amiaza unui...meloman”, „Dimineţile 
dvs. muzicale”, „România Muzical Estival”, „A piacere”- R. R. Muzical 

• emisiuni complexe cu profil de actualitate, difuzate în direct – „Centenar Dinu Lipatti”, 
„65 de ani fără Dinu Lipatti”, „Schumann 200”, „Haydn 200”, „Centenar Herbert von 
Karajan”, ”Agenda Festivalului Internaţional George Enescu”- R. R. Muzical, „Tentaţii 
culturale” şi „Tentaţii muzicale” - R. R. Cultural 

• emisiuni de tip „interviu”: „Poveştile de succes ale muzicii” – R. R. Muzical 

• emisiuni de estetică muzicală- „Atelier de interpretare”- R. R. Cultural 

• interviuri, reportaje, comentarii, anchete, corespondenţe din ţară şi din străinătate - 
(Polonia, Grecia, Canada, Olanda, Belgia, Franţa, Austria şi Slovacia), relatări  difuzate 
de toate posturile naţionale ale Societăţii Române de Radiodifuziune  

• ştiri pentru toate posturile naţionale Radio România 

• redactare, lectură şi ilustrare muzicală a promo-urilor din grila R. R. Muzical 

• spoturi promoţionale (concepţie, redactare, lectură şi montaj) pentru Stagiunea 
Muzicală Radio difuzate de R. R. Muzical, R. R. Cultural şi R. R. Actualităţi 

• lectura pentru spoturile promoţionale ale postului R. R. Muzical 

• Iniţiator şi organizator, împreună cu Monica Isăcescu, al festivalului „Zilele Lipatti” – 
în 2010 şi 2012 

• Iniţiatori şi administrator, împreună cu Monica Isăcescu, al site-ului 
www.dinulipatti.org, finanţat de Ministerul Culturii – singurul în română, engleză şi 
franceză dedicat pianistului şi compozitorului român 

 
Publicaţii şi articole: 

• „Dinu Lipatti  - Scrisori”, vol. I, apărut în martie 2017 la Editura Grafoart – îngrijit 
împreună cu Monica Isăcescu 

• Articole şi interviuri publicate de „Observator cultural”, „Actualitatea Muzicală”, 
Revista Festivalului „Enescu”, „Liternet” 

• Participant cu comunicări, la invitaţia Acad. Dan Hăulică, în cadrul colocviilor de la 
Putna organizate de Fundaţia „Credinţă şi Creaţie” – în 2012 şi 2013.  

 
 Premii: 

• Premiul Uniunii Criticilor Muzicali din România pe anul 2010 pentru festivalul “Zilele 
Lipatti”, câştigat împreună cu Monica Isăcescu 

• „Premiul Iosif Sava” acordat, în anul 2001, de postul R. Cultural echipei „Actualităţi 
muzicale” din Red. Muzicală Radio, pentru emisiunea săptămânală „Tentaţii muzicale”. 

 
Aptitudini: 

• abilităţi organizatorice şi de comunicare, stăpînire de sine, rezistenţă la stres 
intelectual şi fizic 

• capacitatea de lucru în echipă 

• disponibilitatea de a lucra peste orele de program 

• operare cu programe uzuale de computer şi navigare pe internet 

• operare şi editare cu programul Radioman 
 
 

Limbi străine: 

• engleză (citit, scris, vorbit) şi franceză (citit, scris). 
 
Alte activităţi: 

� 1997 – 1999: profesor de vioară suplinitor, în perioada studiilor, la Liceul de Artă din 
Ploieşti 

� 1997 – 1999: membru, ca violonist, în grupul vocal-instrumental de muzică veche 
„Peregrinus” 

 



 


