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TNB în rândul 

consumatorilor de teatru 
studiu de marketing în Municipiul București în rândul publicului 

TNB 

  
Cercetare realizată exclusiv pentru TNB 
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Cercetare cantitativă pe bază de chestionar structurat (întrebări cu variante de 
răspuns), CAWI (interviuri online).  

Chestionarul, elaborat de Novel Research împreună cu experții TNB, a fost 
programat intr-o platforma performantă și de ultimă generație de intervievare 
online, prietenoasă și ușor de utilizat de către respondenți.  

Metodologie 

601 respondenți în vârstă de 18 ani și peste, rezidenți  din București 
(74%) și alte județe (Ilfov: 4%, Prahova: 2% și Alba, Arad, Argeș, 

Bacău, Brăila, Călărași, Cluj, Dolj, Galați, Harghita, Iași, Olt, 

Timiș, Vrancea sub 1% fiecare), public TNB (persoane care au mers 
cel puțin o dată la TNB în ultimul an) .  

Date culese în perioada: 13 mai- 30 octombrie 2019 
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• Publicul TNB este cel mai activ din punct de vedere cultural. Peste jumătate (53%) dintre spectatorii TNB 
au frecventat în ultimul an mai mult de 6 evenimente artistice și cei mai mulți au mers, în afară de 
spectacolele de teatru, la muzee/expoziții, cinema, concerte de muzică pop/rock și clasică. Circa două 
treimi (63%) dintre spectatorii TNB obișnuiesc să meargă la teatru cel puțin o dată la 2 luni. Peste jumătate 
din publicul TNB a frecventat în ultimul an circa 5 instituții teatrale: TNB, Teatrul de comedie, Bulandra, 
Nottara și Odeon. Peste 2/3 (75%) din publicul TNB participă la spectacole de teatru pentru că preferă 
acest tip de artă, în timp ce motivațiile pentru circa 6 din 10 sunt dorința de îmbunătățire a cunoștințelor 
și pentru că este stimulant și interesant. Stilul de teatru preferat al circa 4 din 10 spectatori TNB este 
comedia și pentru 24% drama. Din punct de vedere psihografic, circa 39% dintre spectatorii TNB au 
susținut creații artistice în ultimul an, cei mai mulți prin donarea de bani pentru creații artistice și prin 
participarea la strângerea de fonduri pentru creații artistice. Publicul TNB este un public dinamic – 
utlizează orice oportunitate pentru a evada din rutina zilnică, apreciază valoarea confirmată și integrează 
arta, ca parte esențială, în viața lor. În plus este un public informat, circa jumătate afirmă că sunt primii 
care află ce se întâmplă. Din punct de vedere socio-demografic publicul TNB este ușor feminizat, jumătate 
din segmentul de vârstă 35-54 ani și marea majoritate cu studii superioare. Circa 6 din 10 dintre spectatorii 
TNB au venituri peste 3000 lei. Marea majoritate a spectatorilor TNB au gospodării mici (1-3 persoane) și 
sunt mulțumiți de viața pe care o au.  

 

Concluzii  
Profil public TNB 
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• Cele mai apreciate instituții de teatru din București în rândul respondenților sunt: TNB, Bulandra și Teatrul 
Mic (notă peste 8.2 pe o scală de la 1 la 10).  

• Arta are un impact pozitiv asupra stării de bine a consumatorilor. Pentru circa 9 din 10 dintre respondenți 
arta stimulează intelectul și crește starea de bine, ajută la dezvoltarea armonioasă a copiilor, dezvoltă 
abilitățile de exprimare și ajută la creșterea toleranței fiind un mijloc de cunoaștere a altor oameni și altor 
culturi.  

• Circa 59% dintre respondenți susțin interzicerea accesului spectatorilor sub 10 ani la piesele de teatru în 
instituții teatrale care nu sunt pentru copii. 

• Jumătate dintre respondenți consideră că interzicerea fumatului pe scenă NU este o reglementare 
necesară și îngrădește creația. 

• Circa 7 din 10 respondenți consideră că atenționarea conform normelor audiozivualului este o 
reglementare necesară deși 24% consideră că îngrădește creația.  

• Principalele surse de informare cu privire la spectacolele de teatru pentru circa 6 din 10 spectatori TNB 
sunt:  social media (Facebook, Instagram, You Tube etc), website-uri ale artiștilor/organizațiilor/instituțiilor 
de artă și presa online.  

Concluzii  
Consumul de teatru  
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• Serviciile și facilitățile oferite de TNB sunt foarte apreciate de publicul acestei instituții. 

• 75% dintre spectatorii TNB, participanți la studiu, au o părere bună/foarte bună despre TNB “Amfiteatru in aer 
liber”. 

• 40% din publicul TNB a declarat că a vizionat repertoriul de piese TNB și 94% s-a declarat mulțumit de piesele 
vizionate. 

• Circa 2 din 10 dintre spectatorii TNB au declarat că au participat la evenimente organizate de TNB în cadrul TNB 
gazdă și 92% s-au declarat mulțumiți de aceste evenimente. 

• 7% dintre spectatorii TNB au declarat că au participat la TNB PARATEATRAL Conferințe și 86% s-au declarat 
mulțumiți de această activitate. 

• 12% dintre spectatorii TNB au declarat că au participat la TNB PARATEATRAL Arte Vizuale și 89% s-au declarat 
mulțumiți de această activitate. 

• Circa 1 din 10 dintre spectatorii TNB au declarat că au participat la TNB PARATEATRAL Muzică și 87% s-au declarat 
mulțumiți de această activitate. 

• 7% dintre spectatorii TNB au declarat că au participat la TNB PARATEATRAL Carte și 86% s-au declarat mulțumiți 
de această activitate. 

• 11% dintre spectatorii TNB au declarat că au participat la Tur ghidat TNB și 85% s-au declarat mulțumiți de această 
oportunitate. 

• 11% dintre spectatorii TNB au declarat că au participat la 9G-TNB pentru noua generatie de artiști și 87% s-au 
declarat mulțumiți de această activitate. 

Concluzii  
Evaluarea TNB 
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• La nivel de atribut, cei mai mulți respondenți, au asociat atributele: teatru cu tradiție, teatru inovativ, 
teatru care are o ofertă variată de evenimente culturale, teatrul marilor actori&regizori /marilor nume 
din domeniu, teatrul unde găsesc, în principal, piesele de teatru consacrate și teatru conservator  cu 
TNB. 

• La nivel de instituție teatrală, TNB a fost asociat de circa 8 din 10 respondenți cu: teatru cu tradiție,  
teatrul marilor actori&regizori /marilor nume din domeniu, teatrul unde găsesc, în principal, piesele de 
teatru consacrate  și teatrul care  are o ofertă variată de evenimente culturale.  

În baza analizei de diferențiere, comparativ cele 8 instituții teatrale evaluate în funcție de cele 8 atribute 

măsurate...:  

• TNB se distinge/ este asociat în cea mai mare măsură în percepția publicului de teatru, alături de Excelsior, 
prin faptul că sunt instituții teatrale unde se găsesc marii actori&regizori /marile nume din domeniu și 
instituții teatrale pentru tineri.  

• TNB se distinge, în percepția publicului de teatru, alături de Nottara și Teatrul Mic, ca fiind instituții 
teatrale inovative. 

• TNB se distinge/ este asociat în cea mai mare măsură, alături de Nottara, Odeon și Teatrul Mic, ca fiind 
instituții teatrale cu tradiție.  

Concluzii  
Imaginea percepută a instituțiilor teatrale 
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• Bulandra, Metropolis și Teatrul Evreiesc de Stat se dinsting, în percepția publicului de teatru, ca fiind instituțiile 
teatrale conservatoare și teatre unde găsesc cei mai mulți actori tineri.  

• TNB, alături de Nottara și Excelsior, este disociat în cea mai mare măsură, de publicul de teatru, ca fiind  instituția 
teatrală unde sunt prezenți cei mai mulți actori tineri.  

• Circa 100 de piese de teatru au fost menționate ca “piesa de teatru” apreciată cel mai mult de spectatorii TNB. 
Cele mai des nominalizate au fost: Dineu cu proști, Pădurea Spînzuraților, Take, Ianke și Cadir, Visul unei nopți de 
vară, Caramitru-Mălăele, câte-n luna și în stele, Revizorul, Idolul și Ion Anapoda, Micul infern, Gaițele, Egoistul, O 
noapte furtunoasă, Regele moare, Fierarii, Pădurea Spânzuraților, Preșul, Livada cu vișini, Omul care a văzut 
moartea, Cursa de șoareci, No man’s land, Furtuna, (D) Efectul Placebo, Toți fiii mei, Papagalul mut, Între noi totul 
e bine, Regele Lear, Vizita bătrânei doamne, Viforul și Umbre.  

• Principalele aspecte care i-au determinat să aprecieze spectacolul menționat au fost: interpretarea actorilor și 
distribuția, iar 18% au menționat “spectacolul în sine”.  

• Circa un sfert dintre spectatorii TNB au menționat că nu au sugestii de îmbunătățire, totul fiind ok. Cel mai des 
menționate aspecte de îmbunătățit au fost: Bilete mai ieftine, Abonamente de fidelitate/ gratuități pentru elevi, 
studenți, pensionari, Mai multe locuri de parcare, Repetarea pieselor, Mai multă reclamă/în special pentru tineri, 
Repertoriul, Spații mai mari/ Săli mai încăpătoare, Achizitionarea biletelor/ bilete online direct de pe site TNB, 
Scaune mai confortabile, Mai multă activitate în mediul online, Mai multe piese clasice, Mai multe comedii, Ora de 
începere a spectacolelor să fie mai devreme, Comision mai mic la achiziționarea biletelor online, Acustica, Acces 
mai ușor la informații despre spectacole, Mai multă inovare.   

Concluzii  
Imaginea percepută a instituțiilor teatrale 
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CONSUM DE TEATRU 
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Comportament de consum evenimente artistice 

*Bază: Public TNB (n=601)  

12% 

35% 
53% 

1-3 4-5 6+ 

Număr evenimente artistice frecventate cel puțin o dată 
în ultimul an 

Procentul celor care au frecventat cel puțin o dată în 
ultimul an... 

100% 

64% 

72% 

52% 

51% 

90% 

39% 

94% 

teatru 

concert de muzică clasică 

concert de muzică pop/ rock 

operă/ operetă 

spectacol de dans/ balet  

cinema 

circ 

muzee/ expoziții 
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43% 

9% 

12% 

6% 

7% 

37% 

4% 

20% 

20% 

11% 

13% 

8% 

10% 

23% 

8% 

28% 

17% 

17% 

19% 

13% 

13% 

18% 

9% 

27% 

19% 

27% 

29% 

25% 

22% 

13% 

19% 

19% 

36% 

28% 

48% 

49% 

10% 

61% 

6% 

teatru 

concert de muzică clasică 

concert de muzică pop/ rock 

operă/ operetă 

spectacol de dans/ balet  

cinema 

circ 

muzee/ expoziții 

Comportament de consum evenimente artistice 

O dată pe lună sau mai des O dată la 2 luni O dată la fiecare 3-6 luni O dată la fiecare 6-12 luni Niciodată în ultimul an 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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Consumul de teatru 

100% 

65% 

61% 

51% 

51% 

49% 

48% 

46% 

34% 

31% 

32% 

TNB 

Bulandra  

Teatrul de comedie 

Nottara  

Odeon  

Teatrul Mic  

Metropolis   

Teatre independente 

Teatrul Evreiesc de Stat  

Excelsior  

Altul 

Procentul celor care au frecventat cel puțin o dată în 
ultimul an ... 

31% 

22% 

47% 

1-3 4-5 6+ 

Număr instituții de teatru frecventate cel puțin o dată în 
ultimul an 

11% 

9% 

9% 

7% 

7% 

4% 

4% 

4% 

2% 

46% 

Teatrul Elisabeta 

Teatrul Foarte Mic 

Teatrul Constantin Tănase 

UNTEATRU 

Cuibul Artiștilor 

Avangardia 

Opera comică 

Teatrul de Artă 

Țăndărică 

Altul (Masca, Ion Creangă, Act etc.) 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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28% 

13% 

8% 

7% 

10% 

9% 

5% 

4% 

9% 

8
%

 

9% 

22% 

15% 

13% 

8% 

9% 

10% 

6% 

5% 

13% 

11% 

7% 

21% 

15% 

12% 

14% 

13% 

13% 

8% 

8% 

15% 

10% 

7% 

28% 

21% 

18% 

22% 

15% 

16% 

15% 

14% 

25% 

17% 

9% 

35% 

49% 

49% 

52% 

51% 

66% 

69% 

39% 

54% 

68% 

TNB 

Bulandra  

Odeon  

Nottara  

Metropolis   

Teatrul Mic  

Teatrul Evreiesc de Stat  

Excelsior  

Teatrul de comedie 

Teatre independente 

Altul 

Consumul de teatru  
Instituții de teatru frecventate în ultimul an 

 

O dată pe lună sau mai des O dată la 2 luni O dată la fiecare 3-6 luni O dată la fiecare 6-12 luni Niciodată în ultimul an 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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Motivații pentru consumul de teatru 

75% 
60% 
60% 

55% 
52% 

40% 
39% 

37% 
36% 
34% 

30% 
23% 

19% 
18% 
17% 
16% 
15% 
15% 
5% 
5% 
3% 
3% 

*Bază: Public TNB (n=601)  

Pentru că sunt interesat de acest tip de artă (teatru ) 

Deoarece este stimulant și interesant  

 Pentru a-mi îmbunătăți cunoștințele culturale 

Pentru că este o experiență unică 

Pentru a vedea celebrități/ actori/ artiști 

Pentru a vedea scena, decorul scenei, costumele 

Vreau să fac ceva pentru mine 

Pentru a învăța lucruri noi 

Pentru a avea o schimbare în rutina zilnică  

Pentru a evalua performanța actorilor/ artiștilor  

Pentru că întreaga familie se bucură de eveniment 

Pentru a fi cu oameni cărora le place să facă aceleași lucruri ca și mine  

Să experimentez obiceiurile și culturile locale/ dintr-o anumită zonă 

Locație accesibilă  

Pentru a mă întâlni cu prietenii 

Locație/ mediu sigur  

Gamă de prețuri acceptabilă 

 Pentru că îmi place să văd oameni noi/ să observ alte persoane 

Pentru că îmi plac mulțimile de oameni 

Îmi pot face prieteni noi 

Am (prea) mult timp liber  

Pentru a fi văzut de alte persoane 
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Stilul de teatru preferat 

39% 

24% 

12% 

8% 

4% 

4% 

3% 

2% 

0% 

4% 

Comedia 

Drama 

Tragicomedia 

Muzicalul 

Teatrul absurdului 

Romance (melodrama) 

Tragedia 

Mistere medievale 

Pantomima 

Alt stil 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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EVALUAREA INSTITUȚIILOR 

TEATRALE 
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Evaluarea generală a instituțiilor de teatru  
Notă între 1 și 10 (1= părere foarte proastă; 10= părere foarte bună) 

8.71 

8.38 

8.22 

8.14 

8.10 

8.00 

7.97 

7.93 

7.92 

7.86 

7.82 

TNB 

Bulandra  

Teatrul Mic  

Metropolis   

Teatrul de comedie 

Excelsior  

Teatrul Evreiesc de Stat  

Odeon  

Nottara  

Altul 

Teatre independente 

Nota medie  

10 

9 

10 

10 

10 

8 

8 

8 

9 

10 

8 

39% 

24% 

26% 

25% 

27% 

23% 

23% 

19% 

21% 

25% 

20% 

Nota acordată cu mai mare frecvență Procent nota 10 

*Bază: Public TNB (n=601)  



Noiembrie 2019 
 

Surse de informare despre artiști și spectacole de teatru 

65% 

60% 

58% 

50% 

45% 

43% 

40% 

29% 

28% 

23% 

23% 

9% 

4% 

*Bază: Public TNB (n=601)  

 Site-uri de social networking (Facebook, Instagram, You Tube etc) 

 Websituri ale artiștilor sau organizațiilor/instituțiilor de artă 

 Presa online 

 Afișe, panouri și bannere în oras 

 TV / Radio 

 Membrii familiei/prieteni/cunoștințe 

 Newslettere  (informări pe e-mail) 

 Pliantele de la instituțiile/organizatorii evenimentelor 

 Postere în mijloacele de transport (metrou, autobus, troleibuz etc.) 

 Presa scrisă 

 Reviste de specialitate 

 Informații turistice 

 Alta 
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PERCEPȚII ASUPRA 

EVENIMENTELOR ARTISTICE ȘI 

ARTEI 
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Impactul perceput al evenimentelor culturale 

94% 

92% 

89% 

88% 

88% 

83% 

54% 

Procent acord (scală 1 -5; 1=dezacord total, 5= total de acord) 

*Bază: Public TNB (n=601)  

Stimulează mintea participanților  

Cresc sentimentul de stare de bine  

Au impact pozitiv în dezvoltarea copiilor  

Au impact pozitiv asupra abilităților de exprimare  

Ne ajută să înțelegem mai bine alți oameni și alte culturi  

Ne ajută să facem față stresului, anxietății sau depresiei  

Ajută economia locală/ aduc noi clienți afacerilor locale 
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Reprezentarea perceptuală a artelor  

96% 

94% 

93% 

93% 

88% 

80% 

56% 

Procent acord (scală 1 -5; 1=dezacord total, 5= total de acord) 

*Bază: Public TNB (n=601)  

Arta crează abilități de a gândi creativ și de a dezvolta noi idei 

Arta ne ajută să înțelegem mai bine alte culturi și civilizații 

Arta ajută la dezvoltarea copiilor 

Arta induce sentimente de bunăstare și fericire 

Arta ne ajută să facem față stresului, anxietății și depresiei 

Arta conturează și exprimă identitatea românească  

Arta aduce clienți afacerilor locale 
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59% 

Atitudinea față de posibile reglementări 
Procent susținere pentru interzicerea accesului spectatorilor sub 10 ani la 

piesele de teatru în instituții teatrale altele decât cele pentru copii 

*Bază: Public TNB (n=601)  

Procent susținere pentru interzicerea accesului spectatorilor 
sub 10 ani la piesele de teatru în instituții teatrale altele 

decât cele pentru copii 
 

26% 

47% 

18% 

24% 

56% 

29% 

Interzicerea fumatului pe scena 
chiar daca piesa o impune 

Atentionarea conform normelor 
audiovizualului cu privire la 

limbaj, scene de violenta sau 
nuditate etc. 

Este necesară și nu îngrădește creativitatea/ sensul operei 

Este necesară deși îngrădește creativitatea/ sensul operei 

Nu este necesară și îngrădește creativitatea/ sensul operei 
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Raportarea publicului la artă  

95% 

94% 

92% 

91% 

91% 

89% 

88% 

87% 

86% 

80% 

73% 

69% 

53% 

38% 

24% 

20% 

10% 

Procent acord (scală 1 -5; 1=dezacord total, 5= total de acord) 

Arta ar trebui să fie o parte importantă a educației fiecărui cetățean  

Arta face viața mai bogată și mai semnificativă 

Sunt mandru când artiștii români sunt apreciați peste hotare  

Arta reprezintă o parte importantă a culturii românești 

Este interesant să experiementezi mai multe forme de artă 

Ar trebui alocate mai multe fonduri de la bugetul de stat pentru cultură  

Arta reprezintă o modalitate importantă de a obține o altă perspectivă asupra unui subiect 

sau a unei probleme 

Artiștii au o contribuție importantă în societate 

Artiștii ar trebui să aibă dreptul deplin la liberă exprimare 

Arta necesită înțelegere pentru a le aprecia pe deplin 

Arta îmi permite să creez legături cu alte persoane 

Arta în România reflectă diversitatea culturală din țara noastră 

Arta autohtonă este apreciată în România 

Sunt o mulțime de oportunități pentru mine în a mă implica în activități artistice 

Arta este prea scumpă 

Arta se adresează cu precădere oamenilor de elită sau cu pretenții 

Arta nu este făcută pentru o persoană ca mine 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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21% 

9% 
6% 

2% 1% 

1 
eveniment/creație 

2 
evenimente/creații 

3 
evenimente/creații 

4 
evenimente/creații 

5 
evenimente/creații 

Susținerea creațiilor artistice 

39% au susținut creații 
artistice în ultimul an 

*Bază: Public TNB (n=601)  

21% 

14% 

13% 

12% 

9% 

61% 

Donat bani pentru artă 

Contribuit la o strângere de fonduri pentru 

ativități artistice 

Facut voluntariat pentru activități artistice 

Ajutat benevol fără a fi plătit artiștii sau 

comunitățile artistice 

Alăturat unei organizații artistice în 

calitate de membru 

Nu am susținut creații artistice 
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EVALUARE TNB 
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Aprecierea activităților și facilităților TNB 
 TNB “Amfiteatru in aer liber” – spațiul de spectacol 

75% 

Părere bună/foarte bună 

*Bază: Public TNB (n=601)  

80% au auzit 
despre această 

facilitate  
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Aprecierea activităților și facilităților TNB 
 Repertoriul de piese TNB 

94% 
Părere bună/foarte bună 

18% 
40% 

42% 

Am auzit dar nu am participat 

Am auzit și am participat 

Nu am auzit 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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Aprecierea activităților și facilităților TNB 
Evenimente găzduite de TNB în cadrul TNB gazdă (concerte, 

expoziții etc.) 

92% 
Părere bună/foarte bună 

45% 

21% 

34% 

Am auzit dar nu am participat 

Am auzit și am participat 

Nu am auzit 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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Aprecierea activităților și facilităților TNB 
TNB PARATEATRAL Conferințe 

86% 
Părere bună/foarte bună 

45% 

7% 

48% 

Am auzit dar nu am participat 

Am auzit și am participat 

Nu am auzit 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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Aprecierea activităților și facilităților TNB 
TNB PARATEATRAL Arte vizuale (expoziții) 

89% 
Părere bună/foarte bună 

44% 

12% 

44% 

Am auzit dar nu am participat 

Am auzit și am participat 

Nu am auzit 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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Aprecierea activităților și facilităților TNB 
TNB PARATEATRAL Muzică 

87% 
Părere bună/foarte bună 

43% 

9% 

47% 

Am auzit dar nu am participat 

Am auzit și am participat 

Nu am auzit 

*Bază: Public TNB (n=601)  



Noiembrie 2019 
 

Aprecierea activităților și facilităților TNB 
TNB PARATEATRAL Carte (întâlniri literare) 

86% 
Părere bună/foarte bună 

48% 

7% 

44% 

Am auzit dar nu am participat 

Am auzit și am participat 

Nu am auzit 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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Aprecierea activităților și facilităților TNB 
Tur ghidat TNB – vizitarea TNB 

85% 
Părere bună/foarte bună 

53% 

11% 

36% 

Am auzit dar nu am participat 

Am auzit și am participat 

Nu am auzit 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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Aprecierea activităților și facilităților TNB 
9G-TNB pentru noua generație de artiști Sala Mică – activitate 

de încurajare a tinerilor regizori, actori și oameni de teatru 

87% 
Părere bună/foarte bună 

37% 

11% 

52% 

Am auzit dar nu am participat 

Am auzit și am participat 

Nu am auzit 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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Mulțumirea față de serviciile și facilitățile oferite 

de TNB 

96% 

95% 

95% 

94% 

94% 

92% 

92% 

91% 

91% 

89% 

89% 

89% 

87% 

83% 

81% 

73% 

Foarte mulțumit/mulțumit 

*Bază: Public TNB (n=601)  

Artiștii care interpretează la TNB  

Costumele actorilor care joacă la TNB 

Spațiul din sălile TNB  

Serviciul de garderobă   

Decorurile din repertoriul TNB 

Orele de începere ale spectacolelor  

Spațiile de așteptare  

Spațiile servicii (toaletele)  

Calitatea sunetului și acustica sălilor 

Personalul pentru oferirea de informații/ghidare  

Sistemul de semnalizare a spațiilor din TNB 

Scaunele din sălile TNB 

Facilitățile de procurare a biletelor  

Parcarea Teatrului National din subteranul INTERPARKING  

Promovarea spectacolelor  prin cartoline, flyere, caiete program, afișe etc.   

Nivelul prețurilor biletelor la TNB 
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Modalități utilizate în ultimul an pentru procurarea biletelor 

54% 

39% 

59% 

27% 

1% 

 Direct de la casă/agenția de bilete 

 Rezervare online la casă/agenția de 
bilete 

 Online pe site 

 Invitație 

 Altă modalitate 

Biletele pentru TNB... 

85% 

15% 

Le cumpăr personal Altcineva le cumpară pentru mine 

Procurarea biletelor pentru TNB 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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13% 
10% 

3% 
3% 
3% 

2% 
2% 
2% 
2% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 

5% 
26% 

9% 

Dineu cu proști 

Pădurea Spânzuraților 

Take, Ianke și Cadir 

Regele moare 

Revizorul 

No man's land 

Visul unei nopți de vară 

Micul infern 

Caramitru-Mălăele, câte-n luna și în stele 

Livada cu vișini 

Furtuna 

(D)efectul Placebo 

Toți fiii mei 

Două loturi 

Omul care a văzut moartea 

Gaițele 

Anonimul venețian 

Idolul și Ion Anapoda 

Regele Lear 

Vizita bătrânei doamne 

Papagalul mut 

Cursa de șoareci 

Egoistul 

Între noi e totul bine 

Viforul 

Umbre 

Mai multe 

Alt spectacol 

Nu știu/Nu îmi mai amintesc 

Cel mai apreciat spectacol vizionat la TNB 
Întrebare deschisă  

Alte spectacole sub 1% nominalizate: 
(Bârfe, zvonuri și minciuni, Azi nu, poate mâine, A fost o dată în 

România, All inclusive, Coana Chirița, Neguțătorul din Veneția, 

Inșir'te mărgărite, Romeo și Julieta, RICHARD al III lea, Așteptându-

l pe Godot, Angajare de clovn, 20 de ani în Siberia, Allegro, ma non 

troppo,  Avalanșa, Bani din cer, Lucrezia Borgia, Class, Cafeneaua, 

Contrabasul, Biloxi Blues, Butoiul cu pulbere, Frumos e în 

septembrie la Veneția, Burghezul Gentilom, Furtuna, Dama cu 

camelii, De-a baba oarba, Fetița soldat, Două pe față, două pe dos, 

Lacul Lebedelor, Inimă de câine, Insomniacii, Iona, Noi 4, Noii 

infractori, Numele trandafirului, Memoria Apei, Chicago, On the roof, 

Othello, Pe o pânza de păianjen, Pescărușul, O scrisoare pierdută, 

Butoiul cu pulbere, Regina mamă, Străini în noapte, Spărgatorul de 

nuci, Titanic vals, Un tramvai numit dorință, Tectonica sentimentelor, 

Tragedia omului, Vassa Jeleznova, Sinucigașul, Stăin în noapte, Stă 

să plouă, O întamplare ciudată cu un câine la miezul nopții, Nebun 

din dragoste.  

*Bază: Public TNB (n=601)  
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28% 

25% 

9% 

8% 

6% 

5% 

5% 

4% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

18% 

7% 

Interpretarea/ jocul actorilor 

Actorul/Actorii/ Distribuția 

Regia 

Decorul 

Subiectul/tema 

Stilul (comedie, musical etc.) 

Scenografia 

Scenariul 

Costumele 

Originalitatea 

Piesa 

Punerea în scenă 

Emoția, sentimentul transmis (starea de bine) 

Rolurile 

Mesajul 

Acțiunea 

Atmosfera 

Muzica 

Pasiunea actorilor 

Altceva 

Totul/ spectacolul în sine 

Nu știu/Nu aș putea nominaliza 

Aspecte care au contribuit la aprecierea spectacolului 

de teatru  
Întrebare deschisă  

 

Alte aspecte sub 1% 
nominalizate: 

Intriga, Orchestra, Sunetul, 
Momentele comice, 

Recuzita, Locația, 
Originialitatea, Asemănarea 

cu realitatea, Finalul. 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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7% 

5% 

4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

9% 

23% 

24% 

Bilete mai ieftine 

Repertoriul 

Achizitionarea biletelor/ bilete online 

Abonamente de fidelitate/ gratuități pentru elevi, studenți, pensionari 

Mai multă reclamă/în special pentru tineri 

Comision mai mic la achizițonarea biletelor online 

Scaune mai confortabile 

Repetarea pieselor 

Mai multe locuri de parcare 

Acustica 

Echipamentele de sunet și lumini 

Ora de începere a spectacolelor să fie mai devreme 

Mai multe spectacole la matineu și în weekend 

Servicii conexe 

Mai multe piese clasice 

Mai multă activitate în mediul online 

Spații mai mari/ Săli mai încăpătoare 

Mai multe comedii 

Acces mai usor la informații despre spectacole 

Inovare 

Altceva 

Nimic/ Totul este ok 

Nu știu 

Alte aspecte sub 1% menționate: 
Decoruri, Actorii/ mai mulți actori, Acces mai ușor la 

informații despre spectacole, Mai multe spectacole la 

matineu și în weekend, Colaborari cu mari actori, Punerea în 

scenă, Abonamente, Accesibilitatea/ accesul, Tur ghidat la 

orele 18:00-19:00, Mai mare interacțiune cu publicul, 

Spectacole noi, Mai multe săli de spectacol, Muzica, Aer 

conditionat mai bun, Curățenia, Garderoba, Logistica, 

Scenografia, Mai multe spectacole pentru copii, Parcul din 

fața TNB, Condițiile de vizionare, Recuzita, Spectacole în 

limbi străine, Toaletele, Trupe de actori invitate, Condițiile 

din săli, Club al membrilor fideli, Posibilități de voluntariat 

pentru creații artistice, Mai multe evenimente în spațiile 

deschise, Semnalizarea,  

Atitudinea personalului, Mai mulți actori tineri, Timpii de 

așteptare, Cititoare ale bilelor online, Subtitrare la premiere, 

Aspecte pe care și le-ar dori îmbunătățite la TNB 
Întrebare deschisă  

 
*Bază: Public TNB (n=601)  
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Aspecte pe care și le-ar dori îmbunătățite la TNB 
Alte aspecte menționate 

Vreau să se renunțe urgent la 
suprapunerea spectacolelor din 
interior cu cele de pe terasă. Este 
lipsă de respect față de actori și față 
de spectatori. 

Accentul pus mai mult pe mesajul piesei decât pe decor; e important în 
primul rând mesajul, actorul și emoția. Repertoriul, foarte multe piese sunt 
adaptări și puneri în scenă fără a avea nimic artistic în ele. Sunt cazuri în 
care punerile în scenă devin obscene și promiscue. Se pune mult mai mult 
accentul pe decor, lumini, show în loc de calitatea actului artistic. 

Informarea publicului cu privire la 
așezarea sălilor. 

Spectacole și pe perioada vacanțelor (iarna de 
sărbători, vara, în afara stagiunii).  

Interzicerea strictă a folosirii telefoanelor mobile 
în timpul pieselor. E o mare problemă pentru 
spectatorii adevărați.  

Mai multe măsuri severe, 
mergând până la evacuarea din 
sală în ceea ce privește spectatorii 
cu carențe de civilizație (sonerie 
telefon în timpul spectacolului, 
dialog telefonic în timpul 
spectacolului, vorbitul în timpul 
spectacolului, filmarea în timpul 
spectacolului, mâncatul în timpul 
spectacolului).  

Să nu mai lăsați copii 
mici să intre în săli. 

Culegerea feedback-ului 
la fiecare spectacol. 

Să nu mai acceptați să intre lumea 
după începerea spectacolului . 

Ar fi foarte util dacă puteți 
menționa pe site, pentru fiecare 
spectacol: durata spectacolului, 
pauza și momentul pauzei (în acest 
moment nici măcar durata nu apare 
peste tot). 

Să nu mai fie lăsați în sală 
spectatorii care au întârziat, chiar 
dacă specatolul a început de un 
minut-deranjează ceilalți spectatori; 
în plus, cred că deranjează și actorii.  

Ar fi util, în măsura în 
care se poate, să existe 
un semn pentru sfârșitul 
spectacolului; nu de 
alta, dar în unele cazuri 
unii spectatori încep să 
aplaude înainte, ceea ce 
deranjeză. 

Mai puțin timp de așteptare în holuri înainte de intrarea la spectacole; mai puțin timp de așteptare 
la garderobă; mai mică întârziere la începere spectacolului față de ora de începere anuntață . 
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IMAGINE INSTITUȚII TEATRALE 
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Un teatru cu tradiție 

77% 

60% 

47% 

35% 

30% 

25% 

5% 

5% 

8% 

1% 

TNB 

Bulandra 

Nottara 

Odeon 

Teatrul Mic 

Teatrul Evreiesc de Stat 

Metropolis 

Excelsior 

Tuturor 

Niciunuia 

Un teatru inovativ  

Percepție instituții teatrale 
Analiza comparativă la nivel de atribut 

Răspuns multiplu 

46% 

36% 

24% 

21% 

17% 

14% 

12% 

6% 

9% 

6% 

TNB 

Metropolis 

Bulandra 

Odeon 

Teatrul Mic 

Excelsior 

Nottara 

Teatrul Evreiesc de Stat 

Tuturor 

Niciunuia 

*Bază: Public TNB (n=601)  



Noiembrie 2019 
 

Are o ofertă variată de evenimente culturale 

66% 

22% 

19% 

18% 

17% 

10% 

8% 

7% 

13% 

5% 

TNB 

Odeon 

Bulandra 

Nottara 

Metropolis 

Teatrul Mic 

Excelsior 

Teatrul Evreiesc de Stat 

Tuturor 

Niciunuia 

Este teatrul marilor actori&regizori /marilor 
nume din domeniu 

Percepție instituții teatrale 
Analiza comparativă la nivel de atribut 

Răspuns multiplu 

75% 

55% 

32% 

23% 

16% 

13% 

10% 

4% 

10% 

2% 

TNB 

Bulandra 

Nottara 

Odeon 

Teatrul Mic 

Metropolis 

Teatrul Evreiesc de Stat 

Excelsior 

Tuturor 

Niciunuia 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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Aici întâlnesc mulți actori tineri 

40% 

38% 

29% 

21% 

20% 

19% 

16% 

10% 

14% 

3% 

Metropolis 

TNB 

Teatrul Mic 

Excelsior 

Bulandra 

Odeon 

Nottara 

Teatrul Evreiesc de Stat 

Tuturor 

Niciunuia 

Piesele de teatru consacrate le găsesc în 
principal aici 

Percepție instituții teatrale 
Analiza comparativă la nivel de atribut 

Răspuns multiplu 

74% 

50% 

30% 

22% 

15% 

14% 

7% 

2% 

8% 

2% 

TNB 

Bulandra 

Nottara 

Odeon 

Teatrul Mic 

Metropolis 

Teatrul Evreiesc de Stat 

Excelsior 

Tuturor 

Niciunuia 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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Este un teatru pentru tineri 

36% 

30% 

24% 

23% 

15% 

15% 

12% 

4% 

16% 

6% 

Metropolis 

TNB 

Excelsior 

Teatrul Mic 

Odeon 

Bulandra 

Nottara 

Teatrul Evreiesc de Stat 

Tuturor 

Niciunuia 

Este un teatru conservator  

Percepție instituții teatrale 
Analiza comparativă la nivel de atribut 

Răspuns multiplu 

34% 

31% 

26% 

17% 

16% 

8% 

5% 

3% 

6% 

21% 

TNB 

Bulandra 

Nottara 

Odeon 

Teatrul Evreiesc de Stat 

Teatrul Mic 

Metropolis 

Excelsior 

Tuturor 

Niciunuia 

*Bază: Public TNB (n=601)  
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TNB 

(Baza: 601) 

85% 

85% 

82% 

79% 

54% 

52% 

46% 

41% 

2% 

Un teatru cu tradiție 

Este teatrul marilor actori&regizori 
/marilor nume din domeniu 

Piesele de teatru consacrate le 
găsesc în principal aici 

Are o ofertă variată de evenimente 
culturale 

Un teatru inovativ 

Aici întâlnesc mulți actori tineri 

Este un teatru pentru tineri 

Este un teatru conservator 

Niciunul 

Bulandra 
(Baza: 392) 

Percepție instituții teatrale 
Analiza comparativă la nivel de instituție 

Răspuns multiplu 

71% 

67% 

61% 

39% 

35% 

34% 

34% 

33% 

8% 

Un teatru cu tradiție 

Are o ofertă variată de evenimente 
culturale 

Aici întâlnesc mulți actori tineri 

Este un teatru conservator 

Un teatru inovativ 

Este teatrul marilor actori&regizori 
/marilor nume din domeniu 

Piesele de teatru consacrate le 
găsesc în principal aici 

Este un teatru pentru tineri 

Niciunul 
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Odeon 
(Baza: 306) 

46% 

37% 

35% 

34% 

34% 

32% 

32% 

25% 

16% 

Un teatru cu tradiție 

Piesele de teatru consacrate le 
găsesc în principal aici 

Are o ofertă variată de evenimente 
culturale 

Un teatru inovativ 

Este un teatru pentru tineri 

Este teatrul marilor actori&regizori 
/marilor nume din domeniu 

Aici întâlnesc mulți actori tineri 

Este un teatru conservator 

Niciunul 

Nottara 
(Baza: 308) 

Percepție instituții teatrale 
Analiza comparativă la nivel de instituție 

Răspuns multiplu 

61% 

46% 

41% 

35% 

34% 

32% 

31% 

23% 

9% 

Un teatru cu tradiție 

Are o ofertă variată de evenimente 
culturale 

Aici întâlnesc mulți actori tineri 

Este un teatru conservator 

Piesele de teatru consacrate le 
găsesc în principal aici 

Un teatru inovativ 

Este un teatru pentru tineri 

Este teatrul marilor actori&regizori 
/marilor nume din domeniu 

Niciunul 
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Metropolis 
(Baza: 287) 

61% 

60% 

50% 

34% 

26% 

25% 

15% 

12% 

12% 

Un teatru inovativ 

Este un teatru pentru tineri 

Este teatrul marilor actori&regizori 
/marilor nume din domeniu 

Piesele de teatru consacrate le 
găsesc în principal aici 

Are o ofertă variată de evenimente 
culturale 

Aici întâlnesc mulți actori tineri 

Un teatru cu tradiție 

Este un teatru conservator 

Niciunul 

Teatrul Mic 
(Baza: 294) 

Percepție instituții teatrale 
Analiza comparativă la nivel de instituție 

Răspuns multiplu 

44% 

41% 

40% 

27% 

26% 

25% 

24% 

23% 

15% 

Un teatru inovativ 

Este un teatru pentru tineri 

Un teatru cu tradiție 

Are o ofertă variată de evenimente 
culturale 

Este teatrul marilor actori&regizori 
/marilor nume din domeniu 

Niciunul 

Piesele de teatru consacrate le 
găsesc în principal aici 

Aici întâlnesc mulți actori tineri 

Este un teatru conservator 
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Teatrul Evreiesc de Stat 
(Baza: 204) 

44% 

31% 

30% 

28% 

27% 

27% 

21% 

21% 

20% 

Un teatru cu tradiție 

Un teatru inovativ 

Este un teatru conservator 

Este un teatru pentru tineri 

Are o ofertă variată de evenimente 
culturale 

Piesele de teatru consacrate le 
găsesc în principal aici 

Niciunul 

Aici întâlnesc mulți actori tineri 

Este teatrul marilor actori&regizori 
/marilor nume din domeniu 

Excelsior 
(Baza: 185) 

Percepție instituții teatrale 
Analiza comparativă la nivel de instituție 

Răspuns multiplu 

42% 

35% 

23% 

22% 

14% 

14% 

10% 

9% 

37% 

Este un teatru pentru tineri 

Un teatru inovativ 

Este teatrul marilor actori&regizori 
/marilor nume din domeniu 

Piesele de teatru consacrate le 
găsesc în principal aici 

Are o ofertă variată de evenimente 
culturale 

Un teatru cu tradiție 

Aici întâlnesc mulți actori tineri 

Este un teatru conservator 

Niciunul 
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77% 

75% 

39% 

75% 

46% 

30% 

66% 

35% 

73% 

69% 

29% 

66% 

35% 

22% 

28% 

41% 

55% 

39% 

33% 

38% 

38% 

27% 

39% 

30% 

66% 

51% 

28% 

48% 

23% 

22% 

32% 

42% 

11% 

25% 

64% 

28% 

57% 

57% 

32% 

9% 

48% 

29% 

51% 

28% 

32% 

41% 

2
0

%
 

15% 

52% 

27% 

27% 

20% 

18% 

12% 

19% 

38% 

16% 

1
2

%
 

5
0

%
 

7
%

 

37% 

55% 

24% 

9% 

TNB 

Bulandra 

Nottara 

Metropolis 

Odeon 

Teatrul Evreiesc de Stat 

Teatrul Mic 

Excelsior 

Un teatru cu tradiție Un teatru inovativ  

Are o ofertă variată de evenimente culturale Este teatrul marilor actori&regizori /marilor nume din domeniu 

Aici întâlnesc mulți actori tineri Piesele de teatru consacrate le găsesc în principal aici 

Este un teatru pentru tineri Este un teatru conservator  

Percepție instituții teatrale 
Profil instituții teatrale 

Baza: publicul fiecărei instituții teatrale 
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-41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33 -32 -31 -30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Un teatru cu 
tradiție 

Un teatru 
inovativ  

Are o ofertă 
variată de 

evenimente 
culturale 

Este teatrul 
marilor 

actori&regizori 
/marilor nume 
din domeniu 

Aici întâlnesc 
mulți actori tineri 

Piesele de teatru 
consacrate le 

găsesc în 
principal aici 

Este un teatru 
pentru tineri 

Este un teatru 
conservator  

TNB Bulandra Odeon Nottara Metropolis Teatrul Mic Teatrul Evreiesc de Stat Excelsior 

Analiză de diferențiere a instituțiilor teatrale 

Datele din grafic sunt exprimate în deviații standardizate. Scorul absolut nu are o semnificație anume ci 
importantă este diferența dintre scorurile candidaților. O diferență mai mare de 2 puncte este una 

semnificativă. 

Baza: publicul fiecărei instituții teatrale 
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PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC 
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Profilul socio-demografic al respondenților 

11% Medie  

87% Universitară 

Venit Educație 

<3000 lei 3001-6000 lei 

17% 
39% 

Legendă: 
Sub-medie=mai puțin decât liceu 
Medie = cel mult liceu 
Universitară=universitar și post-universitar 

Bărbați 
36% 

Femei  
64% 

Gen 

>6000 lei 

44% 

Vârstă 

50% 35-54 ani 

18% 55+ ani 

32% 18-34 ani 

Statut ocupațional  

10% Antreprenor  

18% Persoană  inactivă/ 
fără ocupație 

72% Angajat  

2% Sub-medie  

*Bază: Public TNB (n=601)  



Noiembrie 2019 
 

91% 

9% 

1-3 persoane 4-5 persoane 

Profilul socio-demografic al respondenților 

2
1

%
 

77% 

Nemulțumit Nici mulțumit, nici nemulțumit Mulțumit 

Persoane în gospodărie 

*Bază: Public TNB (n=601)  
Mulțumirea față de situația proprie 



Noiembrie 2019 
 

Profil psihografic 

87% 

79% 

66% 

50% 

35% 

Procent acord (scală 1 -5; 1=dezacord total, 5= total de acord) 

*Bază: Public TNB (n=601)  

Îmi place să evadez ori de câte ori pot 

Arta și cultura sunt lucruri esențiale în viața mea 

Îmi plac lucrurile cu valoare confirmată 

Sunt, de obicei, primul dintre prietenii mei care știe ce se întâmplă 

Îmi trăiesc viața și nu-mi fac griji pentru viitor 


