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o privire de ansamblu 
 

Formată în Ploiești, pe 10 aprilie 

2004, Sedativ a luat ființă din inițiativa lui 

Lethal X și a lui Seby Stone, care până la acel 

moment activa ca toboșar în trupa 

Calandrinon. Cei doi l-au contactat pe Florin 

Nedelcu care până atunci nu avusese 

legătură cu industria muzicală, fiind un 

antreprenor de succes. Cei doi i-au propus 

lui Florin să finanțeze proiectul muzical, 

respectiv, formarea unei trupe de muzică 

de rock alternativ. Florin a acceptat cu 

condiția ca el să se ocupe de partea de 

management a trupei. Membru fondator, finanțator și manager, Florin Nedelcu, a fost stâlpul de 

rezistență al trupei. Cel care neobosit s-a îngrijit de toate problemele de organizare și s-a implicat activ 

în activitatea trupei. Sedativ a luat ființă şi a crescut alături de Florin. Azi, el este unul dintre cei mai 

cunoscuți impresari din România. Ulterior au fost cooptați imediat Radu Legheni (chitară bas) şi Mihai 

Creţoiu (claviaturi) și ei de asemenea membrii ai trupei Calandrinon până la acel moment. Mai târziu 

s-a alăturat şi Radu Burlan (vocal) În noiembrie 2004, Radu Burlan părăsește trupa, fiind succedat la 

voce de către Lethal X care până atunci a ocupat poziția de chitarist, înlocuit fiind la rându-i la chitară 

de către Cristian Chelsoi (ex. S.C.A.M.E.). În mai 2005, Mihai Creţoiu, părăsește trupa fiind înlocuit de 

către Radu Alin la claviaturi. La finalul aceluiași an, Radu Alin îi predă locul la clape lui Alex Florin. 

Până în septembrie 2005, Sedativ, a abordat ceea ce 

membrii fondatori au definit ca stil, respectiv, 

Alternativ Etno Rock. 'Zaraza', 'Doina', 'MDS', 'Imn 

pentru învingători', 'Bate vânt de primăvară', 

'Striptease rural', sunt piese care au marcat începutul 

existenței Sedativ. În decursul unui singur an, trupa 

Sedativ punctează câteva reușite. În 2005 Sedativ 

apare pe compilația ”Maximum Rock - Suport pentru 

underground”, piesa 'Imn pentru învingători' intră în 

top 30 la City FM. iar în același ani trupa depășește faza 

a doua a concursului radio național, 'Demonstrația' 

organizat de PRO_FM. 

Între 2005 şi 2006 membrii trupei au apariții 

live la emisiuni de radio pe teme muzicale precum: 

Radio Prahova, WylFM, Mix FM şi la posturi TV: Tele 7 Wyllis - 'Petrecerea nebunilor', Alpha TV - 'Diafan' 

Antena 1 - 'Altfel', OTV - 'George Stanca show' TVR 2 - 'Forum'. Trupa a înregistrat materialele audio în 

studiourile 'Taboo Music' din Arad, 'Schimbul 3' deținut de Adrian Ordean şi 'Luxor Sound' deținut de 

Mihai Breazu, din București 
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În martie 2006, sound-ul se schimbă 

radical. Se trece la Electro Fusion. A fost anul în 

care orele de studio au fost mai multe decât 

orele de prestaţii live. Schimbarea de stil a 

necesitat din nou o muncă titanică dar făcută cu 

mare plăcere. Indiferent de eforturile depuse, un 

accident suferit de Lethal X la preselecțiile pentru 

un show TV a frânt ascensiunea trupei. Era bine-

cunoscută mișcarea scenică energică prezentă la 

orice prestație live Sedativ. Acest eveniment 

nefericit a reprezentat o mare cumpănă. 

Perioada de convalescență a vocalului, a durat nu 

mai puțin de un an, timp în care ceilalți 

componenți ai trupei Sedativ, fie şi-au urmat visurile împreună cu alte trupe, fie au renunțat la muzică. 

Între 2004 şi 2007 Sedativ a avut peste 60 de apariții live la diverse festivaluri: 'Motorrock', 'Rock la 

Mureș', 'Fânfest' sau în cluburi. 

În 2015, Weissman prieten cu Lethal X, îi propune acestuia reclădirea ideii Sedativ. A mai trecut 

un an de încercări de formule, de căutări până când, în 2016, Sedativ a reușit ceea ce părea ceva prea 

puțin probabil. Revenirea! Revenirea într-o formulă de excepție se poate spune, datorită echipei 

formate din membrii cu mare experiență în ceea ce privește sunetul avangardist din Romania. Lethal 

X, a rămas același. Ultimul component al primei formule Sedativ. Weissman, sunetist cu mare 

experiență atât în domeniul live cât şi pe partea înregistrărilor de studio a venit cu o mare pasiune: 

instrumentul care se numește bas şi pe care a dorit 

să-l pună în valoare ca ingredient în rețeta sonică 

Sedativ. Wray – este unul dintre puținii maeștrii ai 

sunetului modern, care făcea parte din gașca 'Martin' 

cântând la vremea respectivă în trupa Wray şi mai 

apoi în Snake Charmers. Este specializat pe synth-uri 

analogice. Mihai Suciu aka XJ Maga, s-a ocupat de 

când se știe de tobe. Şi a făcut-o metodic. A început 

din tinereţe cu 'Bere Gratis' pe vremea când ”Fete, 

fete şi ultraviolete” rula pe Atomic şi acum punctează 

cu Sedativ un altfel de capitol în percuție. 

În luna Septembrie 2019, Sedativ este invitată să 

participe la un revamp al festivalului Motorock, 

organizat în cadru restrâns de către clubul de 

motocicliști Silver Pistons din Prahova. 

La începutul lunii octombrie, 2020, Sedativ a lansat un dublu album ”Chaotic” / ”Narcotic” marcând 

astfel debutul oficial pe scena muzicală internațională.  Materialul audio, a fost mixat și 

masterizat  împreună cu ingineri de sunet de renume precum Neil McLellan (The Prodigy), Miles 

Showel (Underworld, Disclosure, Faithless), Chris Bolster (Foo Fighters, Maroon 5) și Jon Burton (The 

Prodigy).  
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Deși într-o perioadă nefastă, în plină pandemie 

internațională, Sedativ marchează o premieră și 

pășește pentru prima oară pe piața globală a 

distribuției de muzică online. Albumul este 

distribuit pe toate canalele importante de 

streaming la nivel global. În același timp cu lansarea 

albumului are loc și lansarea videoclipului piesei 

”Mad”. Pe scurt, este povestea omului cândva 

coerent, subjugat de propriile-i gânduri negre care-

l urmăresc constant. Plin de remușcările acțiunilor 

greșite pe care le-a întreprins în cursul unei vieți 

tumultoase și plină de taboo-uri, ajunge în starea de 

nebunie compulsivă presărată cu momente rare de 

luciditate, subjugat de ispită.  

În decembrie 2020, este lansat primul EP cu numele 

”Mad” care conține aceeași piesă pentru care a fost 

lansat videoclipul anterior împreună cu variante de 

remix în diferite stiluri. Variantele, Trauma RMX și 

Dubstep RMX au fost realizate de către talentatul 

Mr. Ted E. Jon Burton, semnează varianta Industrial 

RMX. 

Următoarea lansare de videoclip are loc în ianuarie 

2021, pentru piesa ”Cloud 9” extras de pe secțiunea 

”Narcotic” a dublului album lansat în 2020. Dacă 

”Mad” a urmărit o latură psihologică, a omului picat 

în plasa ispitei, ”Cloud 9” reliefează etapele 

supunerii și călătoria emoțională începută într-o 

cameră de hotel și continuată în diverse stadii, până 

în temnița întunecată, la prima vedere 

înfricoșătoare, dar tentantă din punct de vedere al 

cocktailului de emoții plăcute care învăluie 

personajele, de-o parte și de cealaltă a balanței 

dominării. 

În prezent, într-o perioadă deloc plăcută care a 

marcat toate aspectele vieții așa cum o știam cu 

toții pe Pământ, fără posibilitatea expunerii actului 

artistic pe scenă, membrii trupei lucrează în 

continuare în studio, în underground (la propriu) la 

următoarele piese pentru un viitor album. 
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LISTA APARIȚIILOR LIVE 
 

2019 

28.09.2019 – Ferma Dealu Frumos - Motorrock (revamp party)  

2007 

09.06.2007 - Ploiești - Motorock IV  

2006 

07.07.2006 - Periam - Rock la Mureș - alături de B-Ton, Luna Amara, Altar, Exploited, Cargo ... 

www.rocklamures.com 

27.05.2006 - Botoșani - Heartrock - alături de Target, Buricul Pământului, Sub-zero, Kitra, Marygold, 

Crize, Coma, Trooper 

25.05.2006 - Timișoara - Club "The note" 

20.05.2006 - Ploiești - Motorrock - alături de Vita de Vie, Night Losers, Coma, Oliver, Pheonix, Cargo, 

Trooper, Desperado | www.silverpistons.ro 

18.05.2006 - București - Club Underworld - alături de Oliver 

01.05.2006 - Vama Veche - Terasa "Suburbia" - alături de Pistol cu capse, DJ Marika 

12.04.2006 - The Club - alături de Vita de vie 

2005 

17.12.2005 - Private party - British American Tobacco (Casa Seciu - Prahova) 

04.11.2005 - Party Liceul Economic Ploiești (Casa de Cultura a Sindicatelor) 

03.11.2005 - Casa de Cultura a Sindicatelor Ploiești, in deschidere la Iris 

15.09.2005 - Rockland Fest - Caransebeș, alături de B-TON & GRIMEGOD 

10.09.2005 - Întâlnirea motocicliștilor - Tîrgoviste - baza sportiva: "Crizantema de Aur" 
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21.08.2005 - Vama Veche - Concert organizat de Club Underworld (Vama Veche) alături de Pistol cu 

capse, Protest urban, Crize, Rock 'n Ghena, Point Black 

18.08.2005 - Ploiești - in fata complexului Winmarkt Omnia  

06.08.2005 - Biker's party Iași. Alături de: Night Losers, Luna Amara, Icory, Semnal M 

28.07.2005 - Club Underworld – București - In deschidere Sunete Alb Negru 

23.07.2005 - Concert la Băile Boboci lângă Mizil - anulat din cauza condițiilor meteo neprielnice 

10.06.2005 - Plopeni-Irish Pub 

04.06.2005 - Deva-Club John's 

03.06.2005 - Caransebeș 

21.05.2005 - Parcul Bucov - lângă Ploiești, MOTORROCK 

19.05.2005 - Club "Ethos" - Iași alături de Edelvais si Iris 

16.05.2005 - Club "Underworld" - București - Ladyfest - alături de Nociv,Sahara,Hotel Fetish 

14.05.2005 - Club ROCKLAND - Caransebeș  

15.04.2005 - Club LIVE - Cîmpina  

07.04.2005 - Club UNDERWORLD - București, in deschidere la Implant Pentru Refuz 

06.04.2005 - Club BIG MAMOU - București 

02.04.2005 - Club BUNKER - Sf. Gheorghe - St. George Rock Nights, alături de Icory, Oliver, Opus 

30.03.2005 - "The Club"- Ploiești - alături de E.M.I.L. Vis-a-Vis, Sunete Alb Negru, ZID 

26.03.2005 - MAXIMUM ROCK -suport pentru underground- Clubul Cultural Studențesc din campusul 

"Observator" - Cluj Napoca - Organizator: Promusic Prod, Universitatea Tehnica din Cluj Napoca 

18.03.2005 - Club UP alături de F.A.D.E. si My Shadow 

09.02.2005 - Liceul de politie- Ploiești 

08.01.2005 - Club Taboo Rock - Arad, alături de Buricul Pământului si Blind Side 

2004 

27.12.2004 - Club Underworld - București 

19.12.2004 - Pârtia de schi- Bușteni 

14.11.2004 - Casa Sindicatelor - Ploiești, alături de Iris 

11.11.2004 - Scoală de subofițeri de politie - Cîmpina 
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10.11.2004 - Club "Ethos" - Iași, alături de Edelvais, Black Piano si Ecstasy 

06 .11.2004 - Teatrul Alexandru Davila - Pitești alături de S.C.A.M.E. , Buricul Pământului , Riff 

28.10.2004 - Club "Escape" Ploiești - alături de S.C.A.M.E. , si Blind Spirits 

09.10.2004 - Club "It's Time" - București, alături de Blind Spirits 

02.10.2004 - "Festivalul toamnei" - Ploiești, alături de S.C.A.M.E. 

25.09.2004 - "Zilele toamnei" - Sinaia, alături de Bosquito si Voltaj 

22.08.2004 - "Cântările Vămii" Club "A" - Vama Veche, alături de Interitus Dei si Aliaj 

27.07.2004 - Întâlnirea motocicliștilor Snagov - Jud. Ilfov 

22.07.2004 - Club "Big Mamou" - București 

17.07.2004 - Întâlnirea motocicliștilor- Mizil alături de S.C.A.M.E 

03.07.2004 - Club "Nerv" - Arad alături de Fade 

23.06.2004 - Invitați la emisiunea "Forum" TVR 2 - București 

07.06.2004 - MTV Alternative Competition Club "A" - București 

30.05.2004 - Zilele Brașovului, alături de Vertigo, Vita de Vie, Holograf 

23.05.2004 - Concert - Ploiești, alături de Vertigo, Vita de Vie 

19.05.2004 - Festivalul "Gaudeamus" - Brașov 

14.05.2004 - Festivalul "Motorrock" - Bucov, alături de Zebre, E.M.I.L., Luna Amara, Partizan 

10.05.2004 - Festivalul "Festudis" - Iași, alături de Hara, Taxi 

01.05.2004 - Ziua Radio Prahova - Ploiești, alături de Voltaj, Vama Veche 

 

 

 

 

 

 


