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AM 1197 KHz - Braþov

1323 KHz - Târgu-Mureþ
1593 KHz - Miercurea Ciuc

FM

102,9 Mhz - Târgu-Mureþ
98,9 Mhz - Harghita
98,4 Mhz -

RTM
parte a Societãþii Române de Radiodifuziune, în cadrul reþelei Radio Romania Regional,
este cea mai cunoscutã instituþie media de pe piaþa audio-vizualului mureºean, un post
regional cu o audienþã medie zilnicã de 150.000 de ascultãtori.
RTM asigurã servicii de: creaþie ºi producþie editorialã, difuzare, înregistrãri muzicale,
creaþie ºi producþie publicitarã, sonorizare, închirieri de echipamente ºi sãli de conferinþã.
RTM emite 24 ore pe zi cu 18 ore de producþie proprie – în limbile românã, maghiarã ºi
germanã, pe frecvenþe medii AM ºi ultrascurte FM, cât ºi LIVE pe INTERNET pe adresa
www.radiomures.ro.
Emisiunile RTM se recepþioneazã în condiþii optime în 36 de oraºe ºi 1100 de localitãþi rurale
din judeþele Mureº, Harghita, Covasna ºi Braºov, existând confirmãri de ascultare în BistriþaNãsãud, Cluj, Alba, Sibiu, Maramureº, Vâlcea, Galaþi, Buzãu.
Conform Studiului de audienþã realizat de IMAS – Marketing & Sondaje în colaborare cu
Mercury Research la nivel naþional, în perioada ianuarie – aprilie 2009, Radio Târgu-Mureº
este cel mai ascultat post de radio din arealul acoperit.
RTM este clasat pe locul întâi în topul preferinþelor ascultãtorilor de limbã românã ºi
maghiarã, lider în clasamentele celor mai bune programe de ºtiri, economice, sociale, de
sport, culturã ºi muzicã popularã, având 52 de ani de existenþã.

2003

2005

Premiul special al
Consiliului Naþional
al Audiovizualului,
pentru cel mai bun
program local de
radio din þarã þi
pentru promovarea
multiculturalitãþii.

Cel mai bun post
local de radio din
Tîrgu-Mureº,
distincþie conferitã
de Asociaþia de
comunicare
“E.U.R.O.P.A.”, pe
baza barometrului
de opinie realizat
de Metro Media
Transilvania
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2006
Cel mai ascultat post
de radio din TîrguMureº, conform
sondajului realizat
de Metro Media
Transilvania, cu o
cotã de piaþã de 25
%
Premiul special al
juriului Clubului
Roman de Presa
pentru cel mai bun
reportaj radio in
2006

2009
Cel mai ascultat
post de radio din
arealul acoperit
(zona de centru a
þãrii) conform
Studiului de
audienþã realizat de
IMAS Marketing&
Sondaje ºi Mercury
Research, cu o
audienþã medie
zilnicã de 8,5 % ºi o
cotã de piaþã de
10,5 %
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