
LISTA CD-urilor CE VOR FI OFERITE SOLICITANŢILOR ÎN 
VEDEREA PROMOVĂRII MUZICII ROMÂNEŞTI 

 
  Ediţia a VII-a (2008) 
Creaţie simfonică românească 
- vol. 25                 219 ex. 
- vol. 26                 116 ex. 
- vol. 27                 111 ex. 
- vol. 28                 130 ex. 
- vol. 29                 180 ex. 
- vol. 30 (2CD)         239 ex. 
 
Creaţie corală românească 
- vol. 9                   149 ex. 
  
Creaţie de jazz 
- vol. 5                   161 ex. 
 
Creaţie de muzică uşoară românească 
- vol. 6                   210 ex. 
 
 
       Ediţia a VIII-a (2010) 
Creaţie simfonică românească 
- vol. 31                 171 ex. 
- vol. 32                 132 ex. 
- vol. 33                 164 ex. 
- vol. 34                 153 ex. 
 
Creaţie corală românească 
- vol. 10                  165 ex. 
 
Creaţie de muzică uşoară românească 
- vol. 7                    284 ex. 
 
 

  (2 CD) Săptămâna muzicii contemporane – anul apariţiei 2007 
- volumul cuprinde ediţiile din anii 2005-2006                         136 ex. 

 Săptămâna muzicii contemporane – anul apariţiei 2008 
- volumul cuprinde ediţia din anul 2007                                    117 ex. 



CD-uri 
Antologia muzicii româneşti 

 
 

           Ediţia a III-a (2003)                                    Ediţia a IV-a (2005) 
 Creaţie simfonică românească                         Creaţie simfonică românească 
   - vol. 9                     98 ex.                                  – vol. 13             278 ex. 
   - vol. 10                   92 ex.                                  – vol. 14             143 ex. 
   - vol. 11                   43 ex.                                  -  vol. 15             216 ex. 
   - vol. 12                   20 ex.                                  –  vol. 16             200 ex. 
    
Creaţie corală românească                                  Creaţie corală românească 
  - vol. 3                       31 ex.                                  – vol. 4                189 ex. 
 
Creaţie de muzică uşoară                                     Creaţie de jazz 
  - vol. 2                      44 ex.                                    – vol. 2                111 ex. 
 
                                                                              Creaţie de muzică uşoară  
                                                                                  - vol. 3                 193 ex. 
 
 
 
         Ediţia a V-a (2006)                                          Ediţia a VI-a (2007) 
Creaţie simfonică românească                           Creaţie simfonică românească 
 - vol. 17                 217 ex.                                   – vol. 21                  192 ex. 
 - vol. 18                 188 ex.                                   – vol. 22                  160 ex. 
 - vol. 19                 239 ex.                                   – vol. 23                  214 ex. 
 - vol. 20                 230 ex.                                   – vol. 24                  211 ex. 
 
Creaţie corală românească                                 Creaţie corală românească 
 - vol. 5                 193 ex.                                      – vol. 7                   200 ex. 
 - vol. 6                 123 ex.                                      -  vol. 8                   121 ex. 
 
Creaţie de jazz                                                     Creaţie de jazz 
- vol. 3                  178 ex.                                      - vol. 4                    196 ex. 
 
Creaţie de muzică uşoară                                     Creaţie de muzică uşoară 
  - vol. 4                 250 ex.                                     – vol.5                    210 ex. 
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