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Până în martie, când a fost decretată
starea de urgenţă, TNB a înregistrat
rezultate notabile. În luna februarie
am avut 27.300 de spectatori plătitori
la spectacolele jucate în cinci săli,
încasări de 1,3 milioane lei şi un
coeficient de ocupare a sălilor
teatrului de 78,9%.

Am reuşit, apoi, ceea ce şi alte teatre
au făcut, dar în ceea ce ne priveşte
chiar cu succese notabile, să
transmitem online spectacole
înregistrate, și o suită impresionantă
de Conferinţe ale Teatrului Naţional.
Partea online a mers foarte bine, iar în
15 iunie am deschis stagiunea estivală
în aer liber, pe acoperiş, în Sala
Amfiteatru care are 300 de locuri, dar,
conform normelor, nu se pot depăși
60 - maximum 70 de locuri. Din 15
iunie şi pânăîn septembrie, am jucat
aproape seară de seară acolo. 

În 24 - 26 iulie, am avut o premieră,

ceea ce este destul de rar în acest
moment. Premiera se numeşte 'Jurnal
de România. 1989'. Era un spectacol
prevăzut în programul minimal al
teatrului pentru a fi reprezentat în
Sala Atelier. Cum sălile din interiorul
teatrului nu pot fi deschise, ne-am
gândit să o adaptăm pentru spaţiul în
aer liber. A fost o idee foarte bună şi
primele trei spectacole s-au bucurat
de succes.

ION CARAMITRU
MANAGER

MANAGERUL TNB,
DESPRE ANUL 2020
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ANUL 2020 ,
UN AN
COMPLI CAT

Bilanțul anului ce tocmai s-a încheiat
ne arată o stagiune atipică, marcată de
o încercare fără precedent în istoria
teatrului, dominată de o pandemie cu
manifestări imprevizibile, cum este
aceasta, declanșată de noul virus SARS
Cov-2 și cu măsurile impuse de această
situație. Dintre premierele anului
trecut, doar două s-au putut desfășura
tradițional,  într-una dintre sălile
consacrate-Sala Atelier.

TEXT  DE  OLIVIA  CHIRVASIU&

ANCA  CONSTANTIN
În februarie 2020, premiera oficială cu
Matilda și groparii de Stela
Giurgeanu, spectacol pe un text
premiat de UNITER la concursul anual
de dramaturgie și regizat de Mircea
Rusu. Primele reprezentații au avut
loc în zilele de 17 și 28 decembrie
2019, iar premiera oficială, în februarie
2020. În martie, cu câteva zile înainte
de suspendarea tuturor spectacolelor
și decretarea stării de urgență, a ieșit
la public piesa Beginners de Tim
Crouch, în regia lui Bobi Pricop.

Spectacole programate și
anulate. Reprogramate, și
iar anulate. Turnee
contramandate, în ţară şi
peste hotare.

Premiera Matilda și groparii-2020-foto Florin Ghioca
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https://www.tnb.ro/ro/teatrul/matilda-si-groparii


La sediu, în primele săptămâni ale anului
trecut au mai putut fi urmărite 4 noi
conferințe din seria ”Conferințele
Teatrului Național”. Tot în această
perioadă a avut loc spectacolul lectură
Insula, piesa neterminată a lui Mihail
Sebastian (cu actul 3 scris de Ruxandra
Țuchel - autoare aleasă în urma unui
concurs). Spectacolul a fost coordonat
regizoral de Răzvan Popa (sub auspiciile
Centrului de Cercetare și Creație Teatrală
”Ion Sava”).

În vară, profitând de șansa singurei scene
din România construită în aer liber și
aflată în incinta unui teatru, Amfiteatru
TNB, au avut loc aici două premiere.

Prima, Jurnal de România. 1989,

spectacol documentar multimedia care

a continuat cu succes un proiect deja
notoriu al regizoarei Carmen Lidia
Vidu. 

A urmat M de la Murphy – producție
din cadrul programului 9G la TNB, un
spectacol coregrafic semnat de
Andrea Gavriliu. 

Din 15 iunie până în 27 septembrie, în
cadrul acestei stagiuni intitulate
”Nopți de vară, sus, pe teatru”, s-au
jucat 78 de spectacole din repertoriul
TNB, adaptate acestui spațiu.

Realitatea tulbure impusă de
pandemie a făcut ca stagiunea de
vară de la Amfiteatru să reprezinte – și
concret, și simbolic- reîntoarcerea
artiștilor pe scenă și a spectatorilor în
sală. 
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Jurnal de România.1989-colaj 
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https://www.tnb.ro/ro/insula-spectacol-lectura
https://www.tnb.ro/ro/jurnal-de-romania1989
https://www.tnb.ro/ro/m-de-la-murphy1
https://www.tnb.ro/ro/m-de-la-murphy1
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Difuzările de conferințe și de
spectacole de pe canalului Youtube al
TNB au însumat  în intervalul 23
martie-21 iunie: 182.875 de vizualizări
(views); 49.200 de ore (watch time).

Față de cei 8500 de abonați existenţi
inițial s-au mai câștigat încă 9000
(subscribers).

Remarcăm că 2020 a însemnat și o
nouă posibilitate de exprimare și de
comunicare cu publicul, îndeosebi cu
cel vorbitor de limba română,

indiferent de meridian, prin lansarea,

nu doar a canalului Youtube TNB,

TNB-TV-prima televiziune lansată cu programe live streaming, lansată într-un teatru din România

Dintre acestea, cele mai avansate sunt  
Incognito de Nick Payne, regia
Zsuzsanna Kovacs (în cadrul
Programului ”Uși deschise pentru
toți”), care a avut deja o avanpremieră,

și un masterclass de poezie condus de
Ion Caramitru, intitulat Copyright
poetic, la care participă o mare parte
dintre actorii Teatrului Național.
Onorându-și misiunea, Teatrul
Național din București a prezentat,
stagiune după stagiune, începând din
2005, cicluri de conferințe susținute
de personalități ale vieții culturale,

științifice, medicale și economice sub
genericul Conferințele Teatrului
Național. 

O serie de alte proiecte au
prins viață de-a lungul
acestor luni speciale și
așteaptă întâlnirea cu
publicul larg.

ci și a și primei televiziuni care
funcționează într-un teatru -
TNB TV (lansată în 20 iulie
2020) dedicată exclusiv
realizatorilor și spectacolelor
TNB, cu știri, interviuri și
medalioane amintind de mari
actori.
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https://www.tnb.ro/ro/incognito
https://www.tnb.ro/ro/tnb-tv


O altă premieră de interes a anului
2020 a fost filmul documentar de lung
metraj 1989. Jurnalul unei Revoluții, o
extensie bazată pe spectacolul Jurnal
de România.1989, ambele regizate de
Carmen Lidia Vidu. Premiera online a
avut loc în 16 decembrie la TNB-TV,

filmul fiind preluat ulterior și difuzat
integral de televiziunile Digi 24 (în 19
decembrie) și de  TVR3 în 22
decembrie, marcând semnificativ
comemorarea a 31 de ani de la
Revoluţie.

Pe 8 decembrie, Teatrul Național
”I.L.Caragiale” din București a început,
oficial, proiectul ”Expoziție inovativă
cu bunuri restaurate din colecția
Muzeului Teatrului Național București”,
proiect finanțat prin Granturile SEE
2014-2021, în cadrul Programului RO-

Cultura. Conferința de deschidere a
proiectului a fost un eveniment hibrid.

O parte dintre jurnaliștii invitați la
eveniment au fost prezenți în foaierul
Sălii Mari a TNB, în vreme ce partenerii
proiectului și alți jurnaliști au
participat la conferință on-line, prin
intermediul platformei ZOOM.

Conferința a fost transmisă live, pe
TNB-TV. Proiectul poate fi urmărit pe
website-ul creat în scopul urmăririi
progresului și activităților acestuia,

www.muzeultnb.ro și pe pagina de
socializare
https://www.facebook.com/muzeutnb
În decembrie 2020, a început, de
asemenea, un alt proiect inedit,
realizat în parteneriat cu Muzeul
Național de Artă al României. 
La realizarea proiectului participă
grupul Laboratorului de restaurare
pictură de șevalet al MNAR și actori ai
TNB.
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Proiect  finanțat prin Granturile SEE 2014-2022 în cadrul Programului Ro-Cultura
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https://www.tnb.ro/ro/1989-jurnalul-unei-revolutii
https://www.muzeultnb.ro/
https://www.facebook.com/muzeutnb


SERVICIUL  MARKETING
ȘI  RELAȚI I  PUBLICE  TNB

februar ie  2021

Proiectul (R)EVOLUȚIA
TABLOURILOR. Actorii TNB spun
poveștile lucrărilor împușcate în
decembrie 1989 prezintă cazul fericit
al unor picturi salvate și repuse
în circuitul expozițional.
Clipurile video sunt puse la dispoziția
publicului prin platformele de
comunicare ale MNAR și TNB,

respectiv

TNB-TV-prima televiziune lansată cu programe live streaming, lansată într-un teatru din România

Cele două instituții de cultură
lansează public o serie de 11 clipuri
video prin care actorii TNB vorbesc
despre tot atâtea picturi din colecția
de Artă Românească Modernă MNAR,

ce au fost puternic avariate în timpul
acelor zile. Proiectul este inspirat de
expoziția temporară Laborator II –

1989. restaurarea picturilor împușcate,

și a fost realizat de fotograful
Teatrului Național din București,
Florin Ghioca.

(R)EVOLUȚIA
TABLOURILOR. Actorii
TNB spun poveștile
lucrărilor împușcate în
decembrie 1989

conturile de YouTube și
paginile de Facebook ale
instituțiilor, în încercarea
de a face cât mai accesibile
publicului larg aceste unice
povești.
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https://www.tnb.ro/ro/revolutia-tablourilor-proiect-online-si-expozitie-pe-gardul-mnar
https://www.tnb.ro/ro/revolutia-tablourilor-proiect-online-si-expozitie-pe-gardul-mnar


 23 435
apariții TNB în toate tipurile

de media,  în anul  2020
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În 2020, Teatrul Național București a înregistrat un Reach de 19 295 992 de cititori, prin
intermediul articolelor și machetelor publicitare publicate.

Publicațiile cu care TNB a derulat parteneriate media bazate pe schimb de servicii de
promovare(fără costuri efective) au fost: România Liberă, Bursa, Revista Zile și Nopți,
Cațavencii, Cotidianul. Comunicatele de presă ale TNB au plecat constant către aproximativ
200 de contacte ale publicațiilor locale și naționale, prin email și email marketing. Valoarea
echivalentă de publicitate în EUR a fost de 1 078 443.

Reach-număr de potențiali cititori care au intrat în contact cu publicațiile  
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NUMĂR DE CITITORI ÎN PRESA
SCRISĂ ȘI
VALOAREA ECHIVALENTĂ DE
PUBLICITATE
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DISTRIBUȚIA APARIȚIILOR MEDIA 
PE REGIUNI
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In 2018, the market share for the last 6 months have
improved since last year.

În 2020, TNB a publicat
machete publicitare în

publicațiile partenere: Bursa,

România Liberă, Cațavencii, 
Zile și Nopți, Cotidianul.
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MACHETE PUBLICITARE ÎN ZIARE
ÎN 2020

Rapoartele lunare complete ale aparițiilor publicitare, pot fi accesate, în drive-ul
nostru de promovare, pe acest link:

MONITORIZARE TNB
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https://drive.google.com/drive/folders/1wG0cZycVSooI-RUWrYZGn2NLxZNqnrXb?usp=sharing


PARTENER TV ÎN
2020
TVR(SRTV)

În 2020, Teatrul Național București a derulat un
protocol de colaborare cu SRTV, în cadrul căruia a
difuzat spoturi promoționale video pe spațiul de
promovare necomercial al TVR, pentru a susține
promovarea spectacolelor(în perioada în care sălile
au fost deschise) și evenimentele și transmisiile on-

line programate de-a lungul întregului an.

APARIȚII PE POSTURILE DE
TELEVIZIUNE ȘI VALOAREA
ECHIVALENTĂ DE PUBLICITATE
PE ACEST TIP DE MEDIA
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În ceea ce privește promovarea pe
posturile de radio, TNB a avut ca parteneri
media, în anul 2020, Radio România
Actualități(SRR), București FM, România
Cultural, Radio France Internationale
România și Radio Romantic. Totalul
aparițiilor radio în 2020-127

TNB a difuzat spoturi promoționale radio pe RFI România, în cadrul parteneriatului
cu acest renumit post de radio.

STATISTICI
RADIO
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In 2018, the market share for the last 6 months have
improved since last year.
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In 2020, maximumul de reach on-line a fost in luna iunie, minimul fiind în decembrie 2020,

când am înregistrat un reach de 2 609 862 

 

APARIȚII ON-LINE 2020
PORTALURI, BLOG-URI, FACEBOOK,
TWITTER, FOTO, VIDEO, COMENTARII
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Numărul maxim de vizualizări a
fost de 6480
Impactul maxim atins în 2020 a
fost de 93 285 vizitatori, organici,
fără cheltuieli de advertising
Numărul de evenimente din 2020 a
fost de 412, cu răspunsuri in număr
de 28 200.

În 2020, numărul de urmăritori ai
paginii de socializare a TNB a ajuns
la 49 227

STATISTICI FACEBOOK
TNB

SERVICIUL  MARKETING
ȘI  RELAȚI I  PUBLICE  TNB

februar ie  2021

1 5



In 2018, the market share for the last 6 months have
improved since last year.
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In 2020, canalul de youtube al TNB care a primit nume nou în 2020- TNB-TV a înregistrat datorită
difuzărilor de programe diverse on-line, un număr de 9500 de noi abonați, numărul de vizualizări

din ultimele 365 zile ajungând la 294 800.

STATISTICI YOUTUBE TNB SAU...
 TNB-TV

Remarcăm categoriile de vârstă diversă
care au urmărit și vizualizat transmisiile on-

line ale TNB, ponderea fiind echilibrat
repartizată între vârsta minimă de 25 ani și

maximum de 65+.

TNB se apropie, astfel de obiectivul de a
atrage publicul tânăr atât prin programul

de spectacole, cât și prin mijloacele
digitale, rămânând urmărit însă și de

spectatorii fideli, din categoria de vârstă 

35-64 ani.
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https://www.youtube.com/c/TeatrulNa%C5%A3ionalILCaragialeBucure%C5%9Fti


AUDIENȚĂ
INTERNAȚIONALĂ

TNB-TV este urmărit în multe țări din lume, având
vizualizări diverse, după cum ne arată statisticile

youtube. În decursul anului 2020, au fost realizate
parteneriate cu Institutul Cultural Român de la NY

care a preluat câteva dintre transmisiile TNB
pentru publicul american. Conferințele TNB,

emisiunile-interviu realizate în perioada iulie-

septembrie 2020 în seriile de programe derulate
sub sloganul ”Intr-o lume aproape răsturnată-

artiștii aduc echilibrul” și ”Trei ceasuri bune” au
atras public din toată lumea și continuă să suscite

interes. 

3 7 M

5 M
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In 2018, the market share for the last 6 months have
improved since last year.
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In 2020, website-ul TNB a avut 274 000 vizite. Statisticile google analytics confirmă, de asemenea,

interesul față de evenimentele on-line ale TNB din partea publicului internațional.

STATISTICI WEBSITE TNB
www.tnb.ro
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Studioul media al TNB a fost în linia
întâi, în 2020, desfășurând diverse
activități de producție video pentru
a susține activitățile on-line care au
asigurat menținerea publicului
spectator în comunicare continuă cu
artiștii, în condițiile suspendării
activității de spectacole pe perioade
succesive de-a lungul acestui an.

În perioada martie-aprilie 2020, TNB
a difuzat pe canalul de youtube al
TNB, o serie de conferințe din seria
”Conferințele Teatrului Național”, iar
in mai-iulie, conferințe în serile
săptămânii, dar și o selecție din
spectacolele filmate din arhiva TNB,

în serile de week-end.
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STUDIOUL MEDIA AL
TNB

În perioada martie-iulie
2020, TNB a difuzat pe
canalul de youtube al
TNB, în sistem de live
streaming, o serie de
conferințe din seria
”Conferințele Teatrului
Național” și o selecție din
spectacolele filmate
pentru arhiva TNB

Imagini din timpul transmisiilor TNB-TV
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DIFUZĂRI ON-LINE
TNB
2020

182.875 de vizualizări (views)

49.200 de ore (watch time)

În intervalul 23 martie - 21 iunie 2020 au fost transmise on-line 69

de conferințe din seria Conferințelor TNB, precum și 9 spectacole,

începând din 24 aprilie (în cele 3 zile de week-end, cu câte 3

difuzări pentru fiecare spectacol aşadar în total 27 difuzări

online).S-au transmis online atât spectacole din repertoriul curent

al TNB, titluri ce vor fi reluate la săli de îndată ce situația o va

permite (Furtuna, Allegro, ma non troppo, Două loturi, Dumnezeu

se îmbracă de la second-hand, Luminița, de la capătul tunelului),

precum și spectacole mai vechi, din arhivă (Năpasta, Ultima oră,

Take, Ianke si Cadîr, Visul unei nopți de vară). Calitatea

înregistrărilor a fost diferită și nu întotdeauna perfectă: filmările

spectacolelor mai vechi, efectuate cu o singură cameră, din punct

fix, cu sunet preluat direct din cameră - aveau doar scopul de a

arhiva spectacolele respective, fără intenția unei difuzări publice.

Spectacolele recente au beneficiat de infrastructura materială și

logistică a Studioului Media al TNB (care funcționează doar de

câțiva ani) și au fost filmate profesionist, ceea ce s-a tradus într-o

calitate vizibil mai bună a înregistrărilor. 

Conferințele care au fost transmise on-line (live streaming) pe

canalul Youtube al TNB sunt arhivate, putând fi accesate în

continuare de cei interesați. 

Spectacolele au putut fi vizionate doar în zilele și la orele

anunțate, nemaifiind disponibile on-line după încheierea

transmisiei live. 

Am constatat, cu bucurie, că nu există riscul scăderii interesului

pentru spectacolele din cadrul repertoriului curent, ci, din contră,

mulți privitori au declarat că abia așteaptă să vadă și live

spectacolele respective, odată cu redeschiderea sălilor!

Iată și un bilanț statistic al celor 90 de zile de activitate online,

activitate asigurată integral de echipa din cadrul Direcției de

Comunicare și Relații Internaționale a TNB.

Difuzările de conferințe și de spectacole de pe canalului

Youtube al TNB au însumat în intervalul 23 martie - 21 iunie 2020

În afara spectatorilor din România, transmisiile on-line ale TNB

au mai fost urmărite de spectatori din diverse alte țări.
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https://www.tnb.ro/ro/1-furtuna
https://www.tnb.ro/ro/allegro-ma-non-troppo-1
https://www.tnb.ro/ro/doua-loturi-189
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https://www.tnb.ro/ro/take-ianke-si-cadir
https://www.tnb.ro/ro/visul-unei-nopti-de-vara1


Începând cu 20 iulie 2020, Teatrul

Național ”I.L. Caragiale” din București a

inițiat o serie de transmisii live prilejuite

de premierele teatrului și de alte

evenimente artistice, de proiectele și

programele organizate de echipa teatrului

și de colaboratorii săi. Transmisiile live,

realizate de echipa Studioului Media al

TNB, au  invitat  în fața camerelor actori,

regizori și diverși alți artiști implicați în

proiectele teatrului.

Farmecul acestor transmisii live a fost,

printre altele, și în faptul că spectatorii

prezenți online au putut transmite

întrebări și mesaje în timpul transmisiilor,

intrând în dialog direct cu protagoniștii.

In rolul moderatorilor de emisii on-line au

fost doi jurnaliști cu experiență care fac

parte, acum, din echipa Serviciului

Marketing și Relații Publice, Anca

Constantin (actriță și producător general

Studio Media TNB) și Florin

Ghioca(teatrolog și fotograf al TNB).

Pe 21 septembrie 2020, TNB-TV adunase

pe canalul youtube TNB, 13 transmisii live.

Odată cu începerea programului de

spectacole în sălile din interiorul TNB, a

început un nou sezon de emisiuni. În

perioada iulie-octombrie 2020,

programele TNB-TV s-au desfășurat sub

titlul ”Povești din TNB” și au avut loc live, în

zilele de luni. Începând cu 6 octombrie,

TNB - TV a transmis live, în zilele de marți,

începând cu ora 19:00, sub genericul ” Trei

ceasuri bune”. 
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TNB-TV

Studioul media al TNB asigură, an de an,

filmarea, post-producția și arhivarea
spectacolelor din repertoriul TNB,

conferințele TNB și alte evenimente ale
teatrului.  Fotograful TNB realizează anual
sute de fotografii din spectacolele TNB,

pentru caietele program și promovare. 

 Promovarea constantă a spectacolelor
programate la televiziunile partenere și pe
display-urile din foaierele teatrului (trailere
video) și mijloacele on-line de promovare
proprii este asigurată în fiecare an de
Studioul media( peste 20 producții filmate,

media de producții de trailere este de
aproximativ 10 trailere video/lună.)

Pentru transmisiile on-line TNB-TV, au fost
realizate medalioane video ale marilor actori,
prezentări ale actorilor din trupa actuală,

trailere de promovare, filme de prezentare.

 Grila de lumini din Sala Atelier a TNB

Studioul media al TNB este motorul
principal care susține digitalizarea arhivei
foto și video a teatrului, patrimoniu cultural
important pentru memoria teatrului
românesc. Videoteca TNB are filmate, la zi,
spectacolele din repertoriu.
Pe website-ul TNB există și pagina foto-
video care pune la dispoziția jurnaliștilor, pe
bază de acreditare on-line, fotografii la
rezoluție de print, pentru ilustrarea
articolelor și altor materiale de presă.

2 1

https://www.tnb.ro/ro/tnb-tv
https://www.tnb.ro/ro/tnb-tv
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DECEMBRIE 2020-O NOUĂ PREMIERĂ PE TNB-TV
1989.JURNALUL UNEI REVOLUȚII

 

Filmările au fost realizate de Studioul
Media al TNB, regizoarea coordonând

filmările și realizând și editarea
materialului.

 

 

 

După premiera de teatru documentar
Jurnal de România.1989, din vara acestui
an, ce s-a desfăşurat sus pe teatru, la
Amfiteatru TNB, regizoarea Carmen
Lidia Vidu a propus TNB un nou proiect,
bazat pe recentul ei spectacol. De
această dată, cu elemente de film,

teatru, platou de televiziune,

videomapping, filmare aeriană.

Pe lângă mărturiile actorilor Ion
Caramitru, Oana Pellea, Daniel
Badale şi Florentina Ţilea, proiectul
propune interviuri despre teme ca
'Securitatea', 'Procesul Ceauşeştilor',
'Revoluţie', 'Terorişti', realizate cu
Germina Nagâţ, Dan Voinea, Dennis
Deletant, Andrei Ursu, Lavinia Betea.
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1989. Jurnalul unei Revoluții, pe canalul de TNB-TV
peste 6000 vizualizări de la premiera din 16 decembrie până la 21 ianuarie 2020

Proiec tu l  Jurnalu l  une i  Revo luț i i
a  fo s t  d i fuzat  pe  două  pos tur i  de

te l ev iz iune ,  în  pr ime  t ime .
 

Digi  TV a  d i fuzat  f i lmul
”1989.Jurnalu l  une i  Revo luț i i  ”  pe

19  decembrie  2020
 

TVR3 a  d i fuzat  f i lmul  pe  22
decembrie ,  la  ora  21 :00
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REVISTA ON-LINE A 
TEATRULUI  NAȚIONAL

BLOGUL
TNB

februarie  2021

Pe blogul TNB, revista on-line a TNB, pot fi
citite articole, interviuri și detalii inedite
despre artiștii TNB, proiectele teatrului și
invitații, colaboratorii, partenerii noștri.
Pe blogul TNB, autori ai articolelor sunt
angajații din echipa de comunicare și
promovare a teatrului care sunt interfața de
comunicare între artiști și publicul spectator.
Blog-ul poate fi vizitat la adresa
www.blogtnb.com  

De curând blogul s-a îmbogățit și cu pagina
dedicată TNB-TV, de unde pot fi accesate
programele noastre on-line.SERVICIUL  MARKETING

ȘI  RELAȚI I  PUBLICE  TNB
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vizualizări pe TNB-TV, în 

ultimele 365 zile

294 789 73 128.5
ore de vizualizare 

pe TNB-TV, în ultimele 365 zile

9 502
abonați la TNB-TV, în ultimele

365 zile

274 000
vizitatori pe website TNB, în ultimele

365 zile

27 300 
bilete vândute în luna februarie 2020 ,

înainte de declanșarea crizei

80% 
grad de ocupare a sălilor de

spectacole, în perioadele în care
teatrul a fost deschis(ianuarie,

februarie, iunie-septembrie 2020)
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ECHIPA DE COMUNICARE, PROMOVARE, PROIECTE

CULTURALE ȘI MULTI-MEDIA A TNB

F LOR IN  GH IOCA
CONSULTANT  ART I S T I C

FOTOGRAF  TNB

M IHAELA  CAZAN
TEHNOREDACTOR ,  

MED IA  TRAFF I C  MANAGER

ANDREEA  NAE
PRODUCĂTOR  DELEGAT
PRO IECTE  CULTURALE  

LAURA  GROSU
CONSULTANT  ART I S T I C
PRO IECTE  CULTURALE

ADR IANA  POPESCU
D IRECTOR  COMUN ICARE  Ș I
RE LAȚ I I  I N TERNAȚ IONALE

ANCA  CONSTANT IN  

VAN  DER  ZEE
ȘEF  SERV IC IU  MARKET ING  

Ș I  PR
COORDONATOR  STUD IO  MED IA

OL IV IA  CH IRVAS IU
CONSULTANT  ART I S T I C

PRESS -OFF I CER

GABR I E LA  HAMZESCU
COORDONARE  WEBS I TE  TNB

COMPART IMENTUL  COMUN ICARE
ONL INE

GABR I E L  STANC IUC
OPERATOR  IMAG INE

IONEL  N ICOLAEV
CONSULTANT  ART I S T I C

GRAF I CĂ  Ș I  DTP
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