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INTRODUCERE 

  

„Preferințe culturale și frecventarea teatrului de păpuși în rândul familiilor clujene” 

reprezintă o cercetare realizată de Sociolink - Centrul de Cercetare Socială, în parteneriat cu 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității Babeș Bolyai și cu Teatrul de 

Păpuși Puck.  

 

 Scopul acestui demers investigativ l-a constituit identificarea poziției pe care consumul 

cultural de teatru de păpuși o ocupă în economia mai largă a consumului cultural clujean. Dincolo de 

identificarea frecvenței și specificității practicilor de consum cultural, cercetarea s-a focalizat pe 

sondarea percepției publicului asupra calității spectacolelor organizate de Teatrul de Păpuși Puck, 

oferind un instrument util pentru viitoarele decizii manageriale direcționate către dezvoltarea 

infrastructurii și resurselor logistice ale Teatrului de Păpuși Puck.  

 

 Culegerea datelor s-a realizat în perioada Februarie - Aprilie a anului curent, pe un eșantion 

alcătuit din 539 indivizi. Instrumentele de culegere a datelor, analiza si interpretarea rezultatelor, cât 

și redactarea raportului de cercetare au fost realizate de către echipa de cercetători „Sociolink”, iar 

culegerea și introducerea datelor a fost asigurată de un număr de 34 de studenți sociologi, 

coordonați de către membri „Sociolink”. Mulțumim departamentului de Sociologie din cadrul 

Facultății de Sociologie și Asistență Socială al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca pentru sprijinul 

acordat pe parcursul derulării acestui studiu.  

 

 Rezultatele cercetării (chestionarul, baza de date, caietul de prezentare a rezultatelor și 

analizei) sunt disponibile publicului larg, putând fi descărcate accesând pagina web a Sociolink – 

Platforma de Sociologie și Antropologie Socială (www.sociolink.ro - secțiunea Cercetare).  

  

      

 

 
 

http://www.sociolink.ro/
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METODOLOGIE 
 

Prin intermediul chestionarelor s-a dorit punerea în lumină a interacțiunii dintre diferitele forme de 

consum cultural în rândul familiilor clujene, surprinderea motivațiilor pentru care părinții aleg să își 

petreacă timpul liber într-un anumit mod şi, mai ales, înţelegerea modalităţilor în care respondenţii 

noştri se raportează la Teatrul de Păpuşi Puck. 

Structura eşationului în funcţie de unităţile de învăţământ cuprinse 

 Română Maghiară TOTAL 

Grădiniţe 14 4 18 

Ciclu primar (total) 11 5 16 

Şcoli generale 
și gimnaziale 

4 0 4 

Licee 7 5 12 

Total 25 9 34 

 

După cum putem observa în tabelul de mai sus, am realizat un eşantion aleator de 

disponibilitate format din 539 de indivizi, astfel 419 chestionare au fost aplicate vorbitorilor de limba 

română, iar 120 vorbitorilor de limba maghiară. La nivelul oraşului Cluj-Napoca am realizat o 

eşantionare aleatoare a unităţilor şcolare, prin intermediul cărora am selectat părinţii copiilor. În 

eşantionul final au fost cuprinse atât grădinițe (17 unităţi), cât și şcoli şi licee, de la clasa zero până la 

clasa a patra (în total 17 unităţi şcoalare). În interiorul fiecărei unități şcolare am realizat din nou o 

eşantionare aleatoare a claselor şi grupelor ţinând cont de o reprezentare corectă atât a românilor, 

cât şi a maghiarilor, în funcţie de profilul etnic al oraşului. Eşantionul este, totuşi, unul de 

disponibilitate, deci nereprezentativ din punct de vedere statistic, datorită faptului că populaţia 

ţintă a fost reprezentată de părinţii ai căror copii au vârsta de grădiniţă până la clasa a patra, la care 

am avut acces doar prin intermediul copiilor lor din unităţile de învăţământ. Prin urmare, rezultatele 

pe care le avem sunt reprezentative statistic la nivelul eșantionului şi oferă o imagine de ansamblu 

bună asupra realităților studiate. Ținând totuși cont de dimensiunea eșantionului, raportăm uneori și 

teste de semnificație, pe care le folosim mai ales ca indicatori de intensitate a efectelor observate. 

Mai importante însă sunt încrucișările, asocierile pe care le realizăm între variabilele de interes și 

cele care ne ajută să le explicăm (adică variabile de natură socio-demografică – utile în plasarea 

indivizilor pe diferite poziţii sociale în cadrul stratificării societății contemporane). De multe ori, 

aceste asocieri sunt cele asupra cărora este relevant să ne oprim cu precădere atenția, deoarece, în 

măsura în care sunt semnificative, ne aduc un plus de cunoaştere şi de înţelegere a fenomenelor 

studiate. 
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REZUMAT 
 Majoritatea respondenţilor sunt de părere că oraşul Cluj-Napoca propunere o gamă variată 

de activităţi recreactive pentru locuitorii săi. 

 Principalele activităţi recreative menţionate de respondenţi sunt plimbări prin oraş şi prin 

parcuri, excursii în afara oraşului, practicarea diferitelor sporturi, lecturi, dar şi filme, teatru 

şi spectacole. 

 Cei mai mulţi părinţi ar dori ca, dincolo de programul de la şcoală, copiii lor să meargă la 

înot, la dans sau la tenis. 

 Principalele activităţi ale copiilor, raportate de părinţii acestora, sunt joaca, pregătirea 

pentru şcoală şi diferite activităţi extracurriculare. 

 Clujenii declară că cel mai des merg la cinema, la diferite dipuri de spectacole şi la teatru. 

 Părinţii merg alături de copiii lor, cel mai adesea, la muzee, expoziţii şi la teatrul de păpuşi, 

iar alături de partenerul(a) lor la cinema, opera, teatru şi diverse spectacole. 

 Ca şi timp de consum, respondenţii noştri petrec cel mai mult în mediul online sau la TV şi 

cel mai puţin citind beletristică sau literatură de specialitate. 

  Diferite tipuri de activităţi culturale ale copiilor sunt văzute ca intrând în sfera de 

responsabilitate a unor indivizi şi instituţii diferite. Mai precis, la teatru şi la muzeu, copiii vor 

merge, în primul rând, cu cadrele didactice şi alături de colegi, pe când la cinema şi la 

concerte vor merge, în primul rând, cu părinţii lor. 

 Activităţile principale preferate de copiii respondenţilor sunt, în primul rând, să se joace în 

parc, să meargă la teatrul de păpuşi şi să practice sportul. În al doilea rând: să se joace în 

parc, să meargă la circ şi să stea la PC sau TV. În al treilea rând: să meargă în excursii, să stea 

la PC sau TV şi să îşi viziteze bunicii şi rudele.  

 Teatrul de păpuşi este considerat o activitate potrivită de petrecere a timpului liber pentru 

copii şi este asociat cu (în această ordine): păpuşi, copii, costume, măşti  şi artă. 

 Teatrul de păpuşi este văzut ca fiind util pentru copii deoarece ajută în dezvoltarea 

creativităţii, a imaginaţiei şi în dezvoltarea emoţională a acestora. Totodată este util în 

educaţia copiilor şi un bun mijloc de distracţie şi relaxare. 

 Teatrul de Păpuşi Puck este cel mai cunoscut, cel mai apreciat şi cel mai vizitat teatru de 

specialitate. 

 O evaluare generală a teatrului de păpuşi ne arată că este distractiv şi că la spectacole, este 

important să predomine comedia. Nu este văzut ca fiind demodat sau inutil, nu este nici 
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plictisitor, nu are nevoie de spectacole doar pentru adulţi, chiar dacă ar putea să se adreseze 

nu doar copiilor. Respondenţii cred că nu e nevoie de piese în limba engleză şi nu consideră 

spectacolele ca fiind prea lungi, nu cred că e nevoie să apară supereroi ca şi personaje şi nici 

nu resimt nevoia ca teatrul de păpuşi să trateze probleme morale. 

 Un număr foarte mare de respondenţi spun că şi-au trimis copiii la Teatrul de Păpuşi Puck  

de mai multe ori pe an, în special alături de cadre didactice. 

 Aproape 90% dintre respondenţi spun că, de la Teatrul de Păpuşi Puck, copiii lor s-au întors 

încântaţi şi că este foarte probabil să mai meargă. 

 Ultimele spectacole vizionate la Teatrul Puck, de cei mai mulţi dintre copiii români au fost 

Albă ca Zăpada, Făt Frumos şi Cenuşăreasa, iar de cei maghiari, Ha én lennék Mátyás király şi 

Mici Mackó.  

 Mai mult de jumătate din respondeţi au participat în ultimul an la un spectacol al Teatrului 

de Păpuşi Puck. Dintre aceştia, aproape 95% au o impresie bună şi foarte bună despre 

spectacole. 

 Aspectele care îi mulţumesc mult şi foarte mult sunt (în această ordine): prestația actorilor, 

subiectul reprezentației, decorul, recuzita, aspectul păpușilor, efectele sonore și calitatea lor.  

 Totodată, la Teatrul Puck, aspectele legate de promovare, prețul biletelor, amabilitatea 

personalului sau calitatea spectacolelor sunt foarte apreciate, deşi aici apar o serie de 

diferenţe în funcţie de diferite variabile socio-demografice.  

 În plus, peste 50% dintre respondenţi se declară destul de mulţumiţi de: localizarea Teatrului 

Puck în oraş, locaţiile unde se vând biletele, aspectul sălii de spectacol, garderoba, spaţiul de 

aşteptare, dar şi curăţenia şi accesul la toalete. 

 Totuşi, puşi în situaţia de a nominaliza care sunt principalele trei aspecte pe care le-ar 

schimba la Teatrul Puck, respondenţii noştri vorbesc despre preţul biletelor, mărimea sălii de 

spectacol şi modalităţile de promovare. 

 Principalele surse de informare ale indivizilor cu privire la Teatrul Puck, dar şi pentru alte 

evenimente culturale, sunt afişele, fluturaşii şi broşurile informative, prietenii şi internetul. 

 Cele mai eficiente canale de promovare a Teatrului Puck sunt considerate a fi internetul și 

paginile de web, afișele lipite în oraș dar și prietenii. Familia, radioul și televizorul sunt 

considerate cele mai ineficiente modalităţi de promovare. 

 80% dintre respondenți consideră că a fi informat periodic despre evenimentele de la 

Teatrul de Păpuși PUCK este important pentru ei. Principalele trei surse prin care ar dori să 
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fie informaţi sunt: e-mailul, prin intermediul unităţilor de învăţământ şi prin informaţii 

postate pe internet. 

 Cei mai mulţi respondenţi împărtăşesc informaţiile despre evenimentele de la Teatrul Puck 

cu cunoscuţii lor şi este foarte probabil să mai viziteze, în viitor, acest teatru. 

ACTIVITĂŢI RECREATIVE  
 

Timpul liber face parte din activitățile cotidiene ale indivizilor și poate fi utilizat în diverse 

moduri în funcție de context, mediu social, poziționare spațială, vârstă, apartenență religioasă etc. 

Alături de  timpul alocat muncii și îngrijirii personale, indivizii alocă timp și activităților recreative, iar 

studiul de față pune în primul rând accentul pe un segment specific de activități recreative și anume 

frecventarea spectacolelor teatrului de păpuși, dar și pe activitățile recreative accesibile locuitorilor 

orașului Cluj-Napoca.  

Un prim aspect avut în vedere este cel legat de percepţia respodenţilor asupra varietăţii 

activităţilor recreative din oraş (Figura 1). Cei mai mulţi indivizi (45%) o consideră a fi destul de 

variată şi lor li se alătură 15% care o văd ca fiind foarte variată. Prin urmare mai mult de jumătate 

dintre persoanele chestionate cred ca oraşul Cluj-Napoca oferă suficiente oportunităţi pentru 

activităţi recreative. Sub 30% dintre indivizi (28.5%) văd în oraş un număr moderat de activităţi 

posibile pentru a se relaxa, iar 11.5% cred că au o gamă puţin şi deloc variată de activităţi de 

relaxare.  

Figura 1. Din punctul dvs de vedere, cât de variată considerați că este gama de activități recreative puse la 
dispoziție de orașul Cluj-Napoca? (% valide) 

 

15.0% 

45.0% 

28.5% 

10.9% 

0.6% 

Foarte variată Destul de variată Aşa şi aşa Puţin variată Deloc variată
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Singura interacţiune semnificativă (p < .05) o găsim între întrebarea din Figura 1 şi etnia 

respondentului.  Mai precis, semnificativ mai mulţi, decât era de aşteptat pentru cazul de 

intependenţă statistică, dintre cei care spun că oferta este puţin variată sunt persoane de etnie 

maghiară, ceea ce ar putea sugera faptul că oraşul nu este suficient de deschis spre minorităţi.  

Puşi în situaţia de a descrie activităţile recreative pe care le fac cel mai des, cei mai mulţi 

dintre respondenţi au vorbit despre plimbări prin oraş şi prin parcuri, excursii în afara oraşului, sport 

(în special plimbarea cu bicicleta), lecturi, dar şi filme, teatru şi spectacole. Aceste ultime trei 

categorii au fost menţionate ceva mai rar decât primele, probabil şi pentru că implică anumite 

costuri financiare pe care o plimbare, de exemplu, nu le implică.  

Figura 2. Către care dintre următoarele activități extracurriculare v-ați îndrepta copilul? (% valide) 

 

Figura 2 sintetizează opţiunile părinţilor în privinţa direcţiilor extracurriculare şi de relaxare 

pe care le considerate potrivite pentru copiii lor. Fiecare părinte a avut posibilitatea de a alege trei 

astfel de activităţi. Prima opţiune, pentru marea majoritatea părinţilor (82.1%), a fost înotul, urmată 

de dans (7.6%) şi tenis (4.2%). Ca şi opțiune secundară găsim, în primul rând dansul (39.3%) apoi 

tenisul (19.2%) şi karate (13.5%). În ceea ce priveşte a treia opţiune, cei mai mulţi ar dori să îşi 

trimită copiii la lecţii de muzică (21.8%), la dans (20.4%), dar şi la lecţii de teatru (16.4%). Toate 

acestea par a fi opţiuni de clasă de mijloc preocupată în primul rând de sănătatea fizică a copiilor lor, 

dar şi de formarea şi dezvoltarea unei laturi artistice în aceştia. Cercurile de dezbatere şi cluburile de 

carte sunt opţiuni mai puţin avute în vedere, deoarece, putem presupune, că acestea sunt văzute ca 

fiind apanajul educaţiei formale din şcoli. Asocierea cu variabilele socio-demografice nu aduce un 
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plus semnificativ de explicare a motivelor pentru care oamenii optează pentru o activitate 

extracurriculară sau alta pe care o consider potrivită pentru copiii lor.  

Tabelul 1. Într-o zi obișnuită, cât timp petrece copilul dvs. făcând următoarele activități? 

 La joacă La televizor În faţa 
calculatorului 

Participând la 
activităţi 
extracurriculare 

Pregătindu-se 
pentru şcoală 

Media 
(Ab. Std.) 

2.35 
(1.42) 

1.44 
(0.89) 

1.07 
(0.79) 

1.49 
(0.83) 

1.79 
(1.07) 

Activităţile care ocupă cele mai multe ore din timpul copiilor sunt joaca, urmată de 

pregătirea pentru şcoală şi de activităţile extracurriculare. Totuşi, în medie copiii petrec ceva mai 

mult de o oră pe zi uitându-se la televizor sau folosind calculatorul. Putem observa un efect de 

vârstă, astfel că părinţii de peste 40 de ani declară semnificativ mai mult că pregătirea pentru şcoală 

a copiilor lor ia mai mult de două ore pe zi din timpul acestora. Totodată, respondenţii de etnie 

română spun că, în medie, copiii lor se joacă cu o aproape o oră mai mult decât declară respondenţii 

de etnie maghiară că se joacă copiii lor (2.5 ore faţă de 1.7 ore). Pentru celelalte activităţi, nu există 

diferenţe semnificative în funcţie de etnia părinţilor. 

CONSUM CULTURAL 
 

Următorul set de întrebări a avut în vedere consumul cultural al părinţilor şi copiilor clujeni 

pentru a stabili care sunt modalităţile cele mai frecvente pentru astfel de consum, alături de cine are 

loc şi cât timp este dedicat acestor activităţi. Din Figura 3, aflăm, în primul că cel mai des se merge la 

cinematograf (5.6% fac acest lucru săptămânal şi 33.1% lunar) şi apoi la diverse tipuri de spectacole 

(lunar pentru 21% din respondenţi) şi teatru (lunar merg 17.6% din persoanele chestionate). La 

celălalt capăt al scalei, putem observa că aproape jumătate din respondenţi (48.3%) spun că nu au 

fost niciodată la operă. Totuşi, şi procentul celor care nu au fost niciodată la teatru este unul destul 

de ridicat (19%).  

Figura 3. Cât de des obişnuiţi dvs. să mergeţi la… (% valide) 
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Analizând rezultatele asocierilor, aflăm că cei care declară că merg lunar la operă sunt, în 

manieră semnificativă, femei cu vârsta cuprinsă între 40 şi 44 de ani. Persoanele de etnie maghiară 

declară, semnificativ mai mult decât era de aşteptat pentru cazul de independenţă statistică1, că 

merg lunar atât la teatru, cât şi la diverse spectacole sau la opera, şi că nu merg niciodată la cinema. 

De asemenea, spectacolele de la teatru sunt vizionate lunar, în cea mai mare măsură, de persoane 

cu educaţie superioară (mai degrabă masterat sau doctorat). Cei care spun că nu merg niciodată la 

operă sunt, semnificativ mai mult decât ne aşteptam, din rândul persoanelor cu liceu sau şcoală 

profesională (aceştia declară şi că nu merg niciodată la muzee). 

Tabelul 2. Cu cine obişnuiţi să mergeţi la....(cele mai mari procente pentru fiecare din cele 4 persoane) 

 Prima persoană  A doua 
persoană 

A treia 
persoană 

A patra 
persoană 

Teatru  Partenerul/a 
(42%) 

Copii (61.8%) Prieteni 
(56.9%) 

Colegi (44.4%) 

Spectacole de muzică, 
divertisment  

Partenerul/a 
(43.8%) 

Copii (68.8%) Prieteni 
(69.9%) 

Colegi (63.2%) 

Operă  Partenerul/a 
(46.1%) 

Copii (62.7%) Prieteni 
(44.4%) 

- 

Muzee  Copii (44.7%) Copii (78.1%) Prieteni (69%) Colegi (45.5%) 

Expoziţii  Copii (43.1%) Copii (70.7%) Prieteni (72%) Colegi (66.7%) 

Cinema  Partenerul/a 
(46%) 

Copii (76.2%) Prieteni 
(76.6%) 

Colegi (80%) 

Teatrul de păpuşi Copii (56.8%) Copii (61.1%) Prieteni 
(58.8%) 

Colegi (66.7%) 

 

În Tabelul 2 am sintetizat răspunsurile legate de persoanele alături de care respondenţii 

obişnuiesc să meargă la diferite spectacole şi evenimente. Pentru fiecare astfel de eveniment, 

fiecare persoană chestionată a avut posibilitatea de a alege patru persoane alături de care merge. 

Pentru fiecare eveniment am ales cele mai mari procente la fiecare din cele patru persoane alese. 

Astfel, la spectacolele de teatru cei mai mulţi indivizi declară că merg cu partenerul sau partenera ca 

primă persoană, apoi cu copiii, apoi cu prietenii şi cu colegii. Ordinea se păstrează şi în cazul 

spectacolelor de muzică şi divertisment şi în cazul vizitelor la cinema sau la spectacolele de operă (cu 

menţiunea că aici nu mai există o a patra persoană). Când vine vorba de teatru de păpuşi, muzee sau 

expoziţii, prima şi a doua persoană menţionate sunt copiii, urmaţi de prieteni şi colegi ai 

respondentului/respondentei. 

 

                                                           
1
 Independenţa statistică presupune lipsa de asociere semnificativă din punct de vedere statistic între 

variabilele intrate in analiză. 
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Figura 4: Cât timp petreceţi? (% valide) 

 

Din Figura 4 aflăm că cei mai mulţi respondenţi petrec între una şi trei ore zilnic în mediul 

online (33.1%), urmaţi de cei care sub o oră pe zi pe internet (29.2%) şi de cei care fac acelaşi lucru 

peste 3 ore pe zi (17.7%). Chiar dacă se schimbă procentele, tendinţa se păstrează şi când vine vorba 

de timpul petrecut în faţa televizorului, sau ascultând radio. Ziarele şi revistele se citesc cel mai 

adesea sub o oră pe zi (32%), o dată sau de două ori pe săptămână (28.2%), dar şi mai rar – o dată 

sau sau de două ori pe lună (16.7%). Literatura de specialitate este consumată sub o oră zilnic (21%), 

apoi între una şi trei ore zilnic (19.7%) sau o dată sau de două ori pe săptămână (19.2%). Cele mai 

multe dintre persoanele chestionare declară că citesc beletristică sub o oră pe zi (28.4%), dar şi o 

dată sau de două ori pe săptămână (17.6%) sau o dată sau sau de două ori pe lună (15.1%). Totuşi 

aici avem cel mai mare procent de oameni care spun că nu citesc niciodată beletristică (14%), urmat 

de cei care spun că nu citesc niciodată literatură de specialitate (10.1%). 

Dacă ne uităm la variabilele socio-demografice, aflăm că majoritatea celor care declară că 

citesc beletristică şi literatură de specialitate, o dată pe an sau mai rar, au vârsta cuprinsă între 30 şi 

34 de ani. O dată sau de două ori pe lună citesc literatură de specialitate, într-o proporţie 

semnificativă şi cei între 24 şi 29 de ani, un rezultat aşteptat datorită probabilităţii destul de mari ca 

aceşti indivizi să fie încă încadraţi într-o instituţie de educaţie formală. Apoi, analizele ne arată că un 

număr semnificativ dintre cei care care au absolvit doar liceu sau şcoală profesională declară că nu 

citesc niciodată beletristică sau literatură de specialitate. Această din urmă categorie este 

consumată destul de intens (1-3 ore sau mai mult pe zi) de cei care declară că au absolvit un 
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lei nu citesc niciodată beletristică sau literatură de specialitate, lucru care este făcut sub o oră zilnic 

de către cei cu venituri de peste 5400 lei lunar. 

Următorul set de întrebări a avut în vedere frecvenţa şi persoanele alături de care copilul sau 

copiii respondenţilor merg la teatru, cinematograf, muzeu şi la concerte. Pentru teatru aflăm că 

majoritatea copiilor nu merg niciodată cu bona, cu fratele sau sora, cu bunicii sau cu prietenii. Totuşi, 

copii merg la teatru anual (39.8%) sau lunar (34.5%) cu un cadru didactic şi cu colegii (Figura 5). Tot 

anual (39.6%) sau lunar (21.6%) merg cel mai des la teatru cu părinţii. Se observă că această 

activitate cade în primul rând în sfera instituţionalizată a şcolii şi apoi a familiei restrânse.  

Figura 5. Cât de des merge copilul dvs. la teatru cu… (% valide) 

 

Figura 6. Cât de des merge copilul dvs. la cinema cu… (% valide) 
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Din Figura 6 reiese că cei mai mulţi dintre copiii care merg la cinema, fac acest lucru lunar 

(32%) sau anual (29.1%) cu părinţii. Toate celelate categorii care ar putea să îi însoţească pe copii la 

cinema strâng cele mai mari procente pentru opţiunea niciodată. Ca şi opţiune de frecventare lunară 

pe lângă părinţi, pe locul secund apar fraţii şi surorile (14.1%) ca însoţitori pentru copii la film. Spre 

deosebire de teatru unde vizitele copilului ţin de şcoală în primul rând, cinematograful este văzut 

mai degrabă ca o activitate de familie unde părinţii şi copiii pot merge împreună relativ des. 

Se pot observa câteva asocieri cu etnia. Mai precis, un număr semnificativ mai mare de 

maghiari, decât era de aşteptat pentru cazul de independenţă statistică dintre cele două variabile, 

declară că, la cinema, copiii lor nu merg niciodată cu părinţii, cu profesorii sau cu prietenii lor. 

Contrar, respondenţii români declară semnificativ mai mult că ei, ca și părinţi, îşi duc lunar copiii la 

cinema. 

Figura 7. Cât de des merge copilul dvs. la muzeu cu… (% valide) 

 

Vizitele la muzeu (Figura 7) par să fie un hibrid între paternurile observate în cazul vizitelor la 

teatru şi la cinema, astfel că intră atât în atribuţiile şcolii, pentru că respondenţi spun că la muzeu 

copiii lor merg cu profesorii şi colegii lunar (10%) sau anual (37.2%), cât și în atribuţiile părinţilor care 

îi duc anual la muzeu (46.7%) sau lunar (7.2%). Aici variabilele socio-demografice, de plasare a 

individului în societate, nu reuşesc să aducă nici un plus de cunoaştere semnificativ. 
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Figura 8. Cât de des merge copilul dvs. la concerte cu… (% valide) 

 

Concertele (Figura 8) sunt văzute – precum mersul la cinematograf - ca o activitate de 

familie. Prin urmare 48.5% din respondenţi declară că îşi duc copiii la concerte anual sau lunar 

(8.8%). Tot anual copiii merg la concerte cu prietenii lor (21.7%) sau cu fratele/sora lor (19.4%). Rolul 

şcolii în organizarea deplasării la astfel de evenimente este unul mult mai scăzut în comparație cu 

mersul la teatru, de exemplu. Din nou asocierile cu variabile socio-demografice nu aduc îmbunătăţiri 

descriptive semnificative. 

Tabelul 3. Care dintre următoarele activități sunt preferate de copilul dumneavoastră? Menţionaţi trei! (% 
valide) 

 Prima opţiune A doua opţiune A treia opţiune 
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În Tabelul 3 sunt prezentate activităţile preferate ale copiilor, în optica părinţilor lor. Ca şi 

primă opţiune legată de aceste activităţi preferate, pe primul loc se situează joaca în parc (29.6%), 

urmată de spectacolele de la teatrul de păpuşi (26%) şi de sport (25%). Pentru a doua opţiune avem, 

din nou, în primul rând, joaca în parc (33%), urmată de mersul la circ (11.2%), la cinema (9.8%) sau 

de timpul petrecut la TV sau la calculator (9.8%). Cea de a treia opţiune are în vedere excursiile 

(33.1%), televizorul şi calculatorul (14.3%) dar şi vizitele la bunici şi alte rude (13.7%). 

Teatrul, în general, este o primă opţiune semnificativă în rândul activităţilor preferate de 

copiii de etnie maghiară. Tot pentru aceştia teatrul de păpuşi este o a doua opţiune semnificativă 

mai mult decât ne aşteptam pentru cazul de independenţă statistică între etnie şi activitatea 

preferată a copilului. 

TEATRUL DE PĂPUŞI 
 

Această secţiune îşi propune să trateze specific problematica teatrului de păpuşi având în 

vedere aspecte precum asocierile de imagini cu acesta, evaluarea calităţii diverselor aspect legate de 

spectacole şi conţinutul lor, frecvenţa de consum, tipul de publicuri implicate sau modalităţile de 

promovare, ca să enumerăm doar o serie de aspecte.  

Figura 9. Cu care dintre următoarele cuvinte asociați teatrul de păpuși? (% valide cumulate, N=1189) 
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Figura 10. Considerați că teatrul de păpuși este o modalitate potrivită pentru timpul liber al 
copilului/copiilor dumneavoastră? (% valide) 

 
Respondenţii consideră, într-o proporţie foarte mare (90.3%), că teatrul de păpuşi este o 

modalitate potrivită de petrecere a timpului liber pentru copiii lor (Figura 10). Între cei care spun că 

teatrul de păpuşi nu este o modalitate potrivită de petrecere a timpului liber pentru copiii lor, un 

procent semnificativ provin din rândul celor care au absolvit doar liceul. Celelalte variabile care 

descriu poziţia individului în societate nu aduc lămuriri suplimentare aici, având în vedere largul 

consens asupra utilităţii teatrului de păpuşi. 

Lăsaţi să îşi argumenteze opinia utilităţii teatrului de păpuşi în viaţa copiilor lor, cei mai mulţi 

respondenţi menţionează aspecte ce ţin de dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei şi dezvoltarea 

emoţională a copiilor. De asemenea, ei văd teatrul de păpuşi ca fiind util în educaţia copiilor sau ca 

un bun mijloc de distracţie şi relaxare. 

 

Figura 11. Care dintre afirmațiile alăturate referitoare la teatrul de păpuși este adevărată în cazul dvs. 
pentru (% valide)  
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Teatrul de păpuşi Puck este cel mai bine cunoscut şi cel mai frecventat teatru de specialitate, 

62.5% dintre respondenţi declarând că au auzit de el şi au fost la spectacole organizate aici (Figura 

11). Comparativ, celelalte două teatre, Libelula şi Reactor, strâng doar câte 3 procente aici. Tot ca şi 

notorietate, mai bine de 24% din indivizi declară că au auzit de Puck şi, deşi încă nu au fost, 

intenţionează să meargă. Aceste procente sunt ceva mai mici pentru Libelula (17.8%) şi Reactor 

(16.8%). Pentru fiecare dintre cele trei instituţii, avem procente foarte scăzute de indivizi care 

declară că au auzit, nu au fost şi nici nu intenţionează să meargă. Totodată, putem observa câte un 

procent foarte mare de indivizi (peste 64%) care nu au auzit de Libelula şi Reactor, dar totuşi ar fi 

interesaţi să ştie mai multe. În mod evident, Puck fiind un teatru mult mai cunoscut, procentul 

pentru acest tip de răspuns este mult mai scăzut (7.4%). De asemenea, despre Puck doar 2% din 

persoanele chestionate spun că nu au auzit şi nu se declară interesaţi să afle mai multe. Comparativ, 

pentru Libelula procentul corespunzător este de 10%, iar pentru Reactor de 11.6%. 

Asocierile cu diferite variabile socio-demografice relevă faptul că, pe lângă români, mult mai 

multe persoane de etnie maghiară, decât ne aşteptăm în cazul lipsei de legătură statistică 

semnificativă între variabile, spun că au auzit de şi au fost la Teatrul Puck (TP). Totodată, dintre 

puţinele persoane care declară că nu au auzit de Teatrul Puck, dar că ar dori să afle mai multe 

informaţii, cele mai multe au vârste cuprinse între 24 şi 34 de ani şi au absolvit o şcoală profesională. 

Avem, aşadar, un segment de părinţi tineri, cu educaţie medie, care trebuie avuţi în vedere în 

viitoarele campanii de promovare ale TP. În cazul celorlalte două teatre de păpuşi, având în vedere 

numărul foarte mare de indivizi care nu au auzit de acestea, asocierile cu variabile sociale şi 

demografice nu aduc clarificări suplimentare.  

Profilul respondentului care declară că a auzit şi a fost la TP este următorul: femeie cu vârsta 

medie de 37.8 ani, de etnie română, cu studii universitare (nivel licenţă), căsătorită, salariată cu venit 

pe familie între 2600 şi 3300 de lei, care lucrează în medie 9 ore pe zi şi locuieşte, cel mai probabil, în 

Mănăştur. Practic este vorba de noua clasă de mijloc-jos clujeană.  

Următorul set de afirmaţii (Figura 12) testează poziţionarea persoanelor intrate în eşantion 

relativ la o serie de aspecte ce pot să constituie modificări şi îmbunătăţiri ulterioare pentru Teatrul 

Puck, având în vedere, totodată, şi evaluarea unor aspecte actuale. Să le luăm pe rând. Mai mult de 

80% dintre respondenţi sunt de acord (total şi parţial) că teatrul de păpuşi este distractiv pentru 

copiii lor. Doar 9% sunt în dezacord (total şi parţial) cu această afirmaţie. Dintre cei (puţini) care sunt 

în dezacord total cu această afirmaţie, mai mult decât era de aşteptat pentru cazul de independenţă 

statistică, sunt bărbaţi. Cu următoarea afirmaţie, conform căreia teatrul de păpuşi este demodat, 
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peste trei sferturi dintre respondenţi (77.2%) sunt în dezacord total şi parţial. Totuşi, aici avem 14.2% 

dintre indivizi care sunt în acord total (în special cei din categoria de venituri între 280-1200 lei) şi 

parţial cu această presupunere.  

Figura 12. Raportarea la o serie de afirmaţii despre teatrul de păpuşi (% valide) 

 

Următoarea afirmaţie, după care teatrul de păpuşi se adresează numai copiilor, produce 

poziţionări mai diverse. 45% dintre respondenţi sunt în dezacord total şi parţial cu ea, putem astfel 

intui că ei văd teatrul de păpuşi ca fiind mai mult decât o instituţie doar pentru copii. 22.7% au o 

raportare mai neclară aici, iar 32.3% sunt în acord total şi parţial cu această afirmație. Dintre cei care 

sunt de acord în totalitate cu această afirmaţie o proporţie semnificativă îl reprezintă cei cu studii 

liceale şi persoanele cu venituri între 1200 şi 1900 de lei. Dacă trecem la următoarea afirmaţie aflăm 

că 68,3% dintre persoanele intervievate sunt în dezacord total şi parţial cu opinia că spectacolele la 

teatrul de păpuşi sunt prea lungi, iar 12% cred (total şi parţial) că sunt prea lungi. Mai bine de 
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apară supereroi ca şi personaje. Totuşi, aici există şi un public potenţial pentru supereroi totalizând 

25.8% din părerile care sunt în acord total şi parţial cu această afirmaţie. Apoi, 81.6% din 
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cred acest lucru. Un număr semnificativ dintre cei care sunt în acord total cu această afirmaţie sunt 

persoane cu venituri mici (între 280 şi 500 de lei lunar). 

Respondenţii noştri par destul de reticenţi relativ la opţiunea de a avea spectacole în limba 

engleză, 68.5% din ei fiind în dezacord total şi parţial cu acest lucru faţă de cei 11.6% care îşi exprimă 

acordul total şi parţial pentru astfel de spectacole, iar aproape 20% nu au o poziţionare clară aici. În 

rândul celor care sunt în dezacord total, semnificativ mai mulţi decât în cazul de independenţă 

statistică, sunt maghiari. În plus, în rândul celor care sunt în dezacord parţial cu spectacolele în limba 

engleză găsim semnificativ mai mulţi indivizi decât era de aşteptat cu venituri lunare pe gospodărie 

cuprinse între 4000 şi 4700 de lei lunar. În contrast, găsim semnificativ mai mulţi indivizi decât era de 

aşteptat care sunt de acord total că e nevoie de astfel de spectacole şi au venituri mai mici, între 280 

şi 1200 de lei. Următorul aspect avut în vedere este posibilitatea ca indivizii să îşi ducă mai des 

copilul la teatrul de păpuşi în cazul în care ar fi tratate probleme morale. Ma bine de jumătate din 

indivizii intraţi în anchetă sunt în dezacord total şi parţial cu acest lucru (50.8%), pentru 23.6% este 

mai dificil să se poziţioneze, iar pentru 25.6% ar fi un imbold pentru a-şi aduce copiii mai des la 

teatru de păpuşi. Dintre cei care sunt în dezacord total cu această posibilitate, semnificativ mai 

mulţi, decât în cazul de independenţă statistică dintre variabile, sunt maghiari. Mai mult de un sfert 

dintre cei care sunt de acord parţial cu acest aspect au venituri de familie cuprinse între 1900 şi 2600 

de lei lunar.  

50.1% dintre persoanele chestionate sunt de acord, total şi parţial, că la teatrul de păpuşi ar 

trebui să predomine comedia, 23.5% se plasează mai difuz, iar 26.4% sunt în dezacord total şi parţial 

cu acest aspect. Dintre cei care sunt în dezacord total, semnificativ mai mulţi, decât în cazul de 

independenţă statistică a variabilelor, sunt maghiari. În continuare aflăm că 83% din respondenţi 

sunt în dezacord cu afirmaţia conform căreia în următorii ani nu vom mai avea nevoie de teatrul de 

păpuşi. Sub 10% tind să fie de acord cu o astfel de afirmaţie şi aici avem cel mai mic procent de cei 

care nu ştiu exact cum să se plaseze (7.9%). Dintre cei foarte puţini care sunt în acord cu acest 

aspect, semnificativ mai mulţi decât pentru cazul de independenţă statistică au venituri reduse (între 

280 şi 1200 lei lunar). Pentru aceştia un astfel de mod de plasare poate să fie rezultatul situaţiei lor 

obiective care îi împiedică să meargă la teatru. Ultima afirmaţie are în vedere ca la teatrul de păpuşi 

să se organizeze şi spectacole doar pentru adulţi. 70.5% din indivizi sunt în dezacord total şi parţial 

cu o astfel de posibilitate, iar 16% o agrează fiind în acord total şi parţial. Semnificativ mai mulţi, 

decât în cazul de independenţă statistică, şi care declară că sunt de acord sunt maghiari, iar dintre 

cei care nu sunt de acord sunt români.  
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TEATRUL DE PĂPUŞI PUCK 
 
Figura 13. Copilul dvs a fost la teatrul de păpuşi? (% valide) 

 
 Răspunsurile părinţilor arată că cel mai vizitat teatru de păpuşi e PUCK, 84,6% dintre 

respondenţi confirmând că au vizitat teatrul de păpuşi PUCK (Figura 13). Cei mai mulţi respondenţi, 

86,8% respectiv 87,9% au răspuns că nu au vizitat teatrele de păpuşi Libelula şi MiniReactor. Numai 

25,3% dintre respondenţi au declarat că copilul lor a vizitat teatrele de păpuşi Libelula şi 

MiniReactor. Prin urmare, cercetarea a surprins în eșantionare respondenţi care şi-au dus copii și la 

alt teatru de păpuşi decât PUCK, însă TP PUCK rămâne cel mai vizitat conform respondenţilor. Dintre 

cei care spun că nu au fost la Teatrul Puck, semnificativ mai mulţi decât în cazul în care variabilele nu 

ar fi asociate, sunt părinţi tineri între 24 şi 29 de ani. 

Figura 14. Cât de des frecventează copilul dvs. teatrul de păpuşi Puck? (% valide)  
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sfert dintre respondenţi frecventează o dată pe an teatrul de păpuşi. A doua categorie, formată din 

29,8% dintre respondenţi (2.1+7.9+19.8), frecventează teatrul de păpuşi cel puţin o dată pe lună, dar 

unii chiar de două – trei ori pe lună, sau chiar în fiecare săptămână. Categoria de părinţi care-şi duc 

copii în fiecare săptămână la teatrul de păpuşi reprezintă 2,1% dintre respondenţi. Cei a căror copil 

merge doar o dată pe an la Puck sunt, mult mai mult decât era de aşteptat, lucrători pe cont propriu. 

A treia categorie - 23,5%,  sunt cei care merg o dată pe an la teatrul de păpuşi. Procentual, TP 

strânge cei mai mulţi oameni care spun că vizitează acest teatru de mai multe ori pe an sau lunar. 

Totuși, comparația cu Teatrele Libelula (TL) si MiniReactor (TMR) este una inegala, având în vedere 

că, per total, mult mai mulţi respondenţi declară că au fost la TP (378) faţă de TL (29) sau TMR (24). 

Figura 15. Cine obişnuieşte să însoţească copilul dvs. la Teatrul Puck? (% valide) 

 

 Din analiza întrebării referitoare la însoţirea copilului la teatrul de păpuşi, se creionează 

faptul că însoțirea copilului se face de către figuri de autoritate2, cum ar fi părinţii – e prima şi cea 

mai probabilă opţiune, cu 54,4% -  şi cadrele didactice, cu o probabilitate de 78,6% (Figura 15). 

Bunicii şi prietenii/ colegii apar şi ei ca şi însoţitori, însă mai rar. Copii nu sunt lăsaţi singuri la teatrul 

de păpuşi, cei  cu vârste până în 10 ani având nevoie de supraveghere. Totuşi, bunicii apar ca 

însoţitori la Teatrul Puck semnificativ mai mult în rândul celor de etnie maghiară. Cadrele didactice 

sunt considerate ca şi însoţitori la spectacolele de la teatrul de păpuşi în orice situaţie, atât ca şi 

prima opţiune, cât şi a doua sau a treia, cu scoruri ridicate, fapt care ne sugerează că vizitarea 

teatrului de păpuşi ar putea fi întreprinsă ca fiind o activitate educativă, organizată de instituţiile de 

învăţământ. La Teatrul Libelula se merge, în primul rând alături de cadre didactice şi apoi alături de 
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părinţi şi prieteni sau colegi, iar la Teatrul MiniReactor, alturi de părinţi, cadre didactice şi prieteni 

sau colegi, în această ordine. 

Figura 16. Cât de încântat apreciaţi că a fost copilul dvs. atunci când a fost la … (% valide) 

 

 

 Analiza arată că copii sunt foarte încântaţi şi încântaţi de Teatrul de Păpuşi Puck, cu 87.1% 

dintre copii fiind în această categorie (Figura 16). Însă, reacţiile faţă de teatrul de păpuşi MiniReactor 

sunt şi ele pozitive, cu aprecierile foarte încântat şi încântat la 64,5% dintre respondenţi. La teatrul 

de păpuşi Libelula reacţiile sunt: foarte încântaţi şi încântaţi 56,3% dintre copii.  

Teatrul de Păpuşi Puck încântă cu siguranţă publicul său, deoarece are cei mai puţini 

respondenţi care sunt indecişi în a-l evalua, 9,8%. Teatrul de păpuşi Libelula însă are mai mult de un 

sfert dintre respondenţi, 28.1% indecişi în privinţa experienţei. Vizitatorii MiniReactor-ului au 

declarat într-o proporţie de 22.7% că nu sunt foarte încântaţi sau deloc încântaţi de experienţă. La 

Teatrul de Păpuşi Puck experienţele negative sunt neglijabile statistic. Din nou, trebuie să avem în 

vedere şi numărul total de indivizi foarte diferit la care ne raportăm şi care este foarte mare în cazul 

TP, raportat la celelalte două. 
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Figura 17. Consideraţi că pe viitor copilul dvs. va (mai) merge la … ? (% valide) 

 

 

Din Figura 17 am aflat că părinţii consideră că probabilitatea de a merge şi în viitor la Teatrul 

de Păpuşi Puck este foarte ridicată, cu 59% foarte probabil şi 33,8% probabil. Pentru celelalte două 

teatre de păpuşi (Libelula şi MiniReactor) numai probabilitatea rămâne cu 53% respectiv 50.3%. 

Acest lucru arată că Teatrul de Păpuşi Puck este pe locul întâi în preferinţele părinţilor pentru copii 

lor, iar Libelula şi MiniReactor sunt considerate ca şi alternative de explorat sau de experimentat.  

Figura 18. La ce spectacol de teatru de păpuşi a fost ultima dată copilul dvs.? (spectatori Români – număr 
total de respondenţi) 
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Figura 19. La ce spectacol de teatru de păpuşi a fost ultima dată copilul dvs.? (spectatori Maghiari - număr 
total de respondenţi) 

 

Figurile 18 şi 19, rezultate în urma grupării unor răspunsuri la întrebări deschise, ne arată că 

spectacolele după prelucrări de poveşti pentru copii, cele clasice, sunt cele care rămân în amintirea 

spectatorilor. Am ales să redăm numărul de indivizi care spun că au văzut un spectacol sau altul. 

Astfel, dintre cei 192 de spectatorii de etnie Română, cei mai mulţi au amintit „Albă ca Zăpada”, „Făt 

Frumos”, „Cenuşăreasa” sau „Scufiţa roşie” ca fiind cele mai vizitate spectacole. Avem şi 56 de 

indivizi care spun că au fost la alte spectacole. Spectatorii de etnie maghiară (în total 49 de indivizi) 

au amintit spectacolul „Ha én lennék Mátyás király”3 şi „Mici Mackó”4 cu 18,4% ca fiind cele mai 

importante spectacole vizitate. Ambele cu încărcătură morală. „Csipike”5 şi „Hamupipőke”6 au mai 

fost amintite ca fiind spectacole vizitate. Şi aici avem alte diverse spectacole care au fost văzute de 

indivizi.  Datele arată  că teatrul de păpuşi este, cel mai adesea, asociat cu poveştile copilăriei.  

Figura 20. Menţionaţi teatrul de păpuşi la care copilul a vizionat ultima piesă (% valide) 
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 La întrebarea deschisă legată de teatrul de păpuși la care copiii respondenţilor au vizionat 

ultima piesă au răspuns 90,3% dintre respondenţi cu Teatrul de Păpuşi Puck (n=258). Cei care au 

menţionat Libelula sau MiniReactor sunt în procente neglijabile. Astfel, putem afirma că Teatrul de 

Păpuşi Puck este lider de piaţă (Figura 20).  

EVALUAREA TEATRULUI DE PĂPUŞI PUCK 
 

Figura 21. În ultimele 12 luni ați participat la vreun spectacol al Teatrului de Păpuși Puck? (% valide) 

 

 Respondenții, în ultimele 12 luni, au participat la spectacolele Teatrului de Păpuși PUCK într-

o proporție de 64%, probabil ca și însoțitori ai copiilor lor (Figura 21). Dintre cei 36% dintre 

respondenți care au declarat că nu au participat la spectacolele teatrului de păpuși, este posibil ca în 

mare parte să își fi lăsat copii la teatrul de păpuși în cadrul vizitelor școlare, unde aceștia au fost 

însoțiți de educatoare/ cadre didactice. 

Figura 22. Care este impresia dumneavoastră generală asupra spectacolelor de la Teatrul de Păpuși Puck? (% 
valide) 
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Impresia generală a respondenților cu privire la calitatea spectacolelor Teatrului de Păpuși 

PUCK, într-o majoritate covârșitoare de 94,6%, este bună sau foarte bună. Acei respondenți care 

cred că spectacolele au fost proaste sau foarte proaste sunt practic neglijabil de puțini, sub 1% 

(Figura 22).  

Figura 23. Având în vedere ultima reprezentație la care ați fost la Teatrul de Păpuși Puck, cât de mulțumit/ă 
sunteți de… (% valide) 

 
  

 Următoarele grafice explorează detaliat nivelul de mulțumire al respondenților în legătură cu 

câteva aspecte specifice a teatrului de păpuși. Putem afirma că respondenții au fost mulțumiți și 

foarte mulțumiți de spectacol în proporție de minim 80% și în unele cazuri chiar mai mulți (Figura23). 

Prestația actorilor și subiectul reprezentației sunt cele mai apreciați factori, cu procente peste 90%. 

Decorul, recuzita, aspectul păpușilor, efectele sonore și calitatea lor sunt aspecte care mulțumesc 

respondenții în proporție de peste 80%.  
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Figura 24. Având în vedere Teatrul de  Păpuși Puck, cât de mulțumit(ă) sunteți de…(% valide)  

 

 Aspectele legate de promovare, prețul biletelor, amabilitatea personalului sau calitatea 

spectacolelor sunt cotate foarte pozitiv (Figura 24). Amabilitatea personalului și calitatea 

spectacolelor fiind foarte apreciate de respondenți, care sunt mulțumiți și foarte mulțumiți în 

proporții de 100% de aceste aspecte. De prețul biletelor respondenții sunt mulțumiți și foarte 

mulțumiți într-o proporție de peste 90%. Modalitatea de promovare însă poate fi îmbunătățită, 

consideră 20% dintre respondenți, restul fiind mulțumiți și foarte mulțumiți de acest aspect. Cei nu 

prea nemulţumiţi de preţul biletelor sunt mai degrabă absolvenţi de liceu, iar cei nu prea mulţumiţi 

de modul de promovare sunt mai degrabă absolvenţi de facultate cu masterat şi au venituri mari 

(peste 4700 de lei lunar pe gospodărie) 

Figura 25. Având în vedere Teatrul de  Păpuși Puck, cât de mulțumit(ă) sunteți de…(% valide) 
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 Localizarea centrală în oraș a teatrului de păpuși și locațiile vânzărilor de bilete este motiv de 

mulțumire în rândul părinților, în proporție de peste 90% (Figura 25). Curățenia, accesul la toaletă, 

aspectul sălii de spectacol și garderoba nu sunt motive de nemulțumire pentru cei mai mulți dintre 

părinți, în proporții de peste 80%. Însă, spațiul de așteptare al teatrului de păpuși este considerat ca 

fiind problematică pentru 20% dintre respondenți. Observațiile noastre de la fața locului au relevat 

faptul că la terminarea spectacolelor unii părinții preferă să-și îmbrace și să-și aranjeze copii în acest 

spațiu de așteptare, însă datorită faptului că spațiul nu este suficient de mare pentru a acomoda toți 

spectatorii, ar putea fi motivul pentru care o parte dintre respondenți îl consideră problematic. 

Totodată, dintre cei care spun că nu sunt prea mulţumiţi sau deloc mulţumiţi de aspectul sălii, cei 

mai mulţi au venituri peste 5400 de lei lunar pe gospodărie şi sunt antreprenori. De spaţiul de 

aşteptare nu prea sunt mulţumiţi, în proporţie semnificativă, cei cu vârste cuprinse între 40 şi 44 de 

ani.  

 

Figura 26. Care sunt principalele trei aspecte pe care le-aţi schimba la Teatrul Puck? (% valide) 
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Respondenții au fost puși în situația de a alege trei aspecte ale Teatrului de Papuși Puck pe 

care le-ar schimba, sau care consideră că ar putea fi îmbunătățite (Figura 26). Primul aspect ales de 

către respondenți ar fi cel al prețului biletelor, al doilea mărimea sălii de spectacol și al treilea aspect 

pe care l-ar schimba ar fi modalitatea de promovare. Desigur, aceste răspunsuri nu înseamnă că 

spectatorii nu sunt mulțumiți de aceste aspecte, deoarece, după cum am observat în răspunsurile 

anterioare, respondenții au răspuns că sunt mulțumiți de prețul biletelor și de mărimea sălii de 

spectacol. Însă, unii respondenți ar prefera  schimbări în modalitatea de promovare – mai degrabă 

îmbunătățirea canalelor de promovare prin intermediul internetului, cum ar fi înștiințarea periodică 

prin e-mail sau mesaj, toate astea fiind mai ușor de accesat de respondenți, având în vedere 

popularitatea smartphone-urilor. Ca şi prim aspect de îmbunătăţire, maghiarii, semnificativ mai mult 

decât în cazul de independenţă, spun că ar schimba sau îmbunătăți atitudinea personalului,  

serviciile de curăţenie şi accesul la băi. Cel de al doilea aspect care îi deranjează semnificativ din nou 

pe maghiari este garderoba şi, din nou, atitudinea personalului. Atitudinea personalului este 

menţionată de maghiari, din nou în măsură semnificativă, şi ca un al treilea aspect care necesită 

îmbunătățiri. 
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SURSE DE INFORMARE ŞI MODALITĂŢI DE PROMOVARE A TEATRULUI DE 
PĂPUŞI PUCK 
 
Figura 27. Principalele surse de informare cu privire la Teatrul de Păpuşi PUCK (% valide) 

 

Figura 28. Principalele surse de informare utilizate cu privire la alte evenimente culturale (% valide) 

 

 Principalele surse de informare privind spectacolele la Teatrul de Păpuși Puck sunt afișele și 

panourile, ne spun 47,2% dintre respondenți (Figura 27). Sursele secundare de informare declarate 

de respondenți sunt broșurile și fluturașele, în proporție de 29,4%. Această modalitate concurează 

cu posibilitățile de informare de pe internet cu 26%. A treia sursă de informare asupra activităților de 

la Tetrul de Păpuși este prin prieteni, declară părinții într-o proporție de 42,6%.  Legat de 

evenimentele culturale (Figura 28), indivizii îşi iau cel mai adesea, în primul rând, infomaţii de pe 
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afişe şi panouri (45.2%). În al doilea rând, de pe internet (28.1%) şi ca a treia sursă de informare se 

bazează, cel mai des, pe prieteni (38.8%).  

Figura 29. Cât de eficiente considerați că sunt următoarele canale de promovare pentru Teatrul de Păpuși 
Puck? (% valide) 

 

 

Cele mai eficiente canale de promovare sunt considerate internetul și paginile de web, 

urmate de afișele lipite în oraș, și prieteni (Figura 29) . Familia, radioul și televizorul sunt considerate 

cele mai ineficiente din punctul de vedere a respondenților. Aceste informații cu privire la eficiența 

internetului ca și canal de promovare, întărește afirmațiile anterioare a respondenților care propun 

și alte modalități de informare tot prin intermediul internetului, dar care să le ușureze accesul la 

informație.  

Despre afişele lipite prin oraş, într-o măsură semnificativ mai mare decât dacă între variabile 

nu ar exista asociere, maghiarii cred că sunt oarecum eficiente sau destul de eficiente ca şi 

modalităţi de promovare a Teatrului Puck. Aceeaşi apreciere o au maghiarii, tot în măsură 

semnificativă statistic, şi pentru fluturaşi şi broşuri informative sau pentru familie. Prietenii sunt o 

sursă foarte puţin eficientă de informare, în special pentru bărbaţi, dar sunt o sursă oarecum 

importantă pentru maghiari. Tot pentru maghiari, internetul şi web site-urile sunt văzute ca surse 

oarecum imporante sau destul de importante de informare, în măsură semnificativă din punct de 

vedere statistic. Practic toate persoanele care s-au plasat la mijloc, răspunzând cu aşa şi aşa la 

oricare dintre aspecte menţionate, sunt exclusiv persoane de etnie maghiară. 
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Figura 30. Este important pentru dumneavoastră să fiți înștiințat(ă) periodic despre piesele puse în scenă la 
Teatrul Puck? (% valide) 

 

 80% dintre respondenți consideră că a fi informat periodic despre evenimentele de la 

Teatrul de Păpuși PUCK este important pentru ei (Figura 30). Proporția respondenților care nu 

consideră important acest lucru este de 20%, deci relativ mică. Între cei care spun că nu este 

important avem o pondere semnificativă de bărbaţi. 

Figura 31. Cum altfel aţi dori să fiţi informat despre evenimentele organizate de Teatrul de Păpuşi PUCK?  

 

 

 Răspunsurile la această întrebare (Figura 31) confirmă cele indicate de răspunsurile 

anterioare. Respondenții cred că informarea prin internet 14%, e-mail 39%, și sms 21%, ar fi mult 

mai eficientă. Aceștia ocupă o poziție majoritară, fiind 74% dintre respondenți. Căile tradiționale de 

informare sunt preferate de 26% dintre respondenți, care cred că cele mai eficiente canale de 

informare sunt afișele, fluturașii, Facebook-ul și prin intermediul unităților de învățământ. Interesant 

de observat aici că informarea prin Facebook, cu toate că este o modalitate de informare prin 

internet, și chiar dacă este accesibilă și de pe platforme mobile, nu se încadrează în preferințele 

respondenților. 

80.4% 

19.6% Da, este
important

Nu, nu este
important

7% 

39% 

4% 11% 

21% 

14% 

4% 

Afișe în unitățile școlare 
și în spații publice 

E-mail

Facebook

Fluturași 

Prin intermediul 
unităților de învățământ 

Internet

SMS



  

35 | P a g e  
 

 Figura 32. Atunci când aflați despre evenimente care au loc la Teatrul de Păpuși Puck, obișnuiți să le 

împărtășiți și cunoscuților dumneavoastră? (% valide) 

 

 Răspunsurile relevă faptul că trei sferturi dintre respondenți, împărtășesc informațiile despre 

evenimentele care au loc la Teatrul de Păpuși PUCK  între cunoscuți, într-o proporție de 74,4%. 

19,3% dintre respondenți împărtășesc aceste informații rar cu cunoscuții lor, iar 6,3% dintre 

respondenți nu împart astfel de informații (Figura 32). Cei care spun că nu împărtărtăşesc astfel de 

informaţii niciodată, sunt în special bărbaţii. 

Figura 33. Pe viitor credeţi că veţi mai merge la Teatrul de Păpuşi PUCK? (% valide) 

 

 95% dintre respondenți au răspuns afirmativ la întrebarea privind o nouă vizită la teatrul de 

păpuși. Dintre aceștia, 46% cu siguranță vor mai vizita teatrul de păpuși, și în cazul a 49% este 

probabil o să o facă. Însă, 2% dintre respondenți afirmă că o nouă vizită e deloc probabilă, iar 3% au 

răspuns că o nouă vizită e puțin probabilă, aceştia fiind în principal bărbaţi (Figura 33). 
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PROFILUL SOCIO-DEMOGRAFIC AL RESPONDENŢILOR 
 

Respondentul tipic al anchetei noastre este femeia de etnie română, cu vârsta medie de 37 

de ani, este căsătorită, a absolvit o facultate, lucrează ca şi angajată peste 8 ore in fiecare zi şi are un 

venit net pe gospodărie, cel mai probabil, între 1200 şi 1900 de lei. Totodată, cu cea mai mare 

probabilitate, va locui în unul dintre cartierele foste muncitoreşti din oraş, mai precis în Mănăştur 

sau Mărăşti, sau vine din alte zone, e vorba în special de comunele Floreşti sau Baciu.  Aceasta ar 

putea fi o descriere a unei clase de mijloc clujene, tânără, educată, ocupată, dar cu resurse financiare 

mai degrabă precare. 

Figura 34. Vârsta respondenţilor (% valide) 

 

Figura 35. Sexul respondenţilor (% valide) 

 

Figura 36. Etnia respondenţilor (% valide) 

 

6.4% 

23.9% 

41.2% 

20.4% 

8.2% 

24-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45 si mai mult

20.9% 

79.1% 

Masculin

Feminin

74.1% 

25.0% 

0.4% 0.6% 

Romana Maghiara Roma Alta



   

37 | P a g e  
 

Figura 37. Ultima şcoală absolvită de respondenţi (% valide) 

 

Figura 38. Statutul marital al respondenţilor (% valide) 

 

Figura 39. Venitul respondenţilor (% valide) 
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Figura 40. Ocupaţia respondenţilor (% valide) 

 

 

Figura 41. Cartierul în care locuiesc respondenţii (% valide) 
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ANEXE 
 

Chestionarul utilizat pentru adunarea datelor prezentate în acest raport. 

Bună ziua!  
 
Sociolink – Centrul de Cercetare Socială 
realizează un studiu privind consumul cultural 
în municipiul Cluj-Napoca.  
Vă rugăm să ne acordați câteva minute din 
timpul dumneavoastră pentru a răspunde unor 
întrebări ce privesc modurile de petrecere a 
timpului liber în cadrul familiei 
dumneavoastră. 
 

  
NUMĂR CHESTIONAR: 

 

 
COD OPERATOR: 

 

 
DATA COMPLETĂRII: 

 

 

 
În cazul în care aveți mai mulți copii, întrebările 
chestionarului se referă la copilul cu care ați fost la teatrul 
de păpuși sau care v-a înmânat chestionarul. 

 
T1. Din punctul dvs de vedere, cât de variată considerați că este gama de activități recreative puse la dispoziție 

de orașul Cluj-Napoca? Vă rugăm încercuiți o variantă din următoarele: 
 

Foarte variată 
Destul de 

variată 
Așa și așa Puțin variată Deloc variată Nu știu 

1 2 3 4 5 99 

 
T2. Care sunt activitățile recreative pe care dumneavoastră obișnuiți să le faceți cel mai des în timpul liber? Vă 
rugăm menționați trei activități. 
 
1................................................................................................................................................................ 

2................................................................................................................................................................ 

3................................................................................................................................................................ 

 
T3. Către care dintre următoarele activități extracurriculare v-ați îndrepta copilul? Vă rugăm alegeți trei opțiuni 

din lista de mai jos:   
 
1 Înot    7 Sculptură 
2 Tenis   8 Lecții  de teatru 
3 Karate   9 Cluburi de carte 
4 Atletism 10 Cercuri de dezbatere 
5 Dans 11 Altele; care?   

6 Lecții de muzică   
 

T4. Într-o zi obișnuită, cât timp petrece copilul dvs. făcând  
       următoarele activități? Vă rugăm notați numărul aproximativ de ore  
       pentru fiecare activitate. 
       

Ore Nu știu 

A La joacă  99 

B La televizor   99 

C În fața calculatorului   99 

D Participând la activități extracuriculare   99 

E Pregătindu-se pentru școală  99 

 

C1. Cât de des obișnuiți 
dumneavoastră să mergeți la: 
Vă rugăm încercuiți răspunsul pentru 
fiecare activitate. 

Săptămânal Lunar Anual 
O dată pe 
an sau mai 

rar 
Niciodată 

Nu 
știu 
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A Teatru 4 3 2 1 0 99 

B Spectacole de muzică/ 
divertisment 

4 3 2 1 0 99 

C Operă 4 3 2 1 0 99 

D Muzee 4 3 2 1 0 99 

E Expoziții 4 3 2 1 0 99 

F Cinema 4 3 2 1 0 99 

 
 
C2. Cu cine obișnuiți să mergeți la:  
 
Vă rugăm încercuiți persoanele cu care realizați activitățile A-G. Puteți alege mai multe variante de răspuns 
pentru fiecare activitate. 
 

 
Singur/ă 

cu 
Partener

ul/a 

cu 
Copiii 

cu 
Părinții 

cu 
Prietenii 

cu 
Colegii 

cu 
Alții 

 
Nu e 
cazul 

 
Nu 
Știu 

A Teatru 0 1 2 3 4 5 6 98 99 

B Spectacole de muzică/ 
divertisment 

0 1 2 
3 4 5 6 

98 99 

C Operă 0 1 2 3 4 5 6 98 99 

D Muzee 0 1 2 3 4 5 6 98 99 

E Expoziții 0 1 2 3 4 5 6 98 99 

F Cinema 0 1 2 3 4 5 6 98 99 

G Teatru de păpuși 0 1 2 3 4 5 6 98 99 

 
 
 

 
C3. Cât timp petreceți: 
Vă rugăm încercuiți câte un 
răspuns pentru fiecare 
activitate A-E. 

 
Sub o 
oră pe 

zi 

 
1- 3 
ore 

zilnic 

 
Peste 
3 ore 
zilnic 

O dată sau 
de două ori 

pe 
săptămână 

O dată 
sau de 

două ori 
pe lună 

O dată pe 
an sau 
mai rar 

 
 

Niciodată 

 
Nu 
știu 

A Citind beletristică 6 5 4 3 2 1 0 99 

B Citind literatură de 
specialitate 

6 5 4 3 2 1 0 99 

C Citind ziare și reviste 6 5 4 3 2 1 0 99 

D În fața 
televizorului/ascultând 

radio 
6 5 4 3 2 1 0 99 
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E În mediul online  6 5 4 3 2 1 0 99 

 
Pentru următoarele întrebări (C4-C7) vă rugăm încercuiți un răspuns pentru fiecare din persoanele A-F. 
 
 

C4. Cât de des merge  
      copilul dvs. la teatru? 

 
Săptămânal 

 
Lunar 

 
Anual 

O dată pe 
an sau mai 

rar 

 
Niciodată 

Nu 
știu 

A Cu părinții 4 3 2 1 0 99 

B Cu bunicii 4 3 2 1 0 99 

C Cu fratele/sora 4 3 2 1 0 99 

D Cu bona 4 3 2 1 0 99 

E 
Cu cadrul didactic și 

colegii 
4 3 2 1 0 99 

F Cu prietenii 4 3 2 1 0 99 
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C5. Cât de des merge  
       copilul dvs. la cinema?  

 
Săptămânal 

 
Lunar 

 
Anual 

O dată pe 
an sau mai 

rar 

 
Niciodată 

 
Nu știu 

A Cu părinții 4 3 2 1 0 99 

B Cu bunicii 4 3 2 1 0 99 

C Cu fratele/sora 4 3 2 1 0 99 

D Cu bona 4 3 2 1 0 99 

E Cu cadrul didactic și 
colegii 

4 3 2 1 0 99 

F Cu prietenii 4 3 2 1 0 99 

 
 

C6. Cât de des merge  
       copilul dvs. la muzeu? 

 
Săptămânal  

 
Lunar  

 
Anual  

O dată pe an 
sau mai rar 

 
Niciodată 

Nu știu 

A Cu părinții 4 3 2 1 0 99 

B Cu bunicii 4 3 2 1 0 99 

C Cu fratele/sora 4 3 2 1 0 99 

D Cu bona 4 3 2 1 0 99 

E 
Cu cadrul didactic și 

colegii 
4 3 2 1 0 99 

F Cu prietenii 4 3 2 1 0 99 

 
 

C7. Cât de des merge  
       copilul dvs.  
       la concerte? 

 
Săptămânal  

 
Lunar  

 
Anual  

O dată pe 
an sau mai 

rar 

 
Niciodată 

 
Nu știu 

A Cu părinții 4 3 2 1 0 99 

B Cu bunicii 4 3 2 1 0 99 

C Cu fratele/sora 4 3 2 1 0 99 

D Cu bona 4 3 2 1 0 99 

E 
Cu cadrul didactic și 

colegii 
4 3 2 1 0 99 

F Cu prietenii 4 3 2 1 0 99 
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C8. Care dintre următoarele activități sunt preferate de copilul dumneavoastră? Vă rugăm să alegeți trei 

variante din lista de mai jos:  
 
1 Să meargă la teatru  8 Să meargă la zoo 
2 Să meargă la teatrul de păpuși  9 Să stea în casă la Tv/Calculator/Tabletă 
3 Să facă sport  10 Să meargă la muzeu 
4 Să se joace în parc  11 Să meargă la bunici/ alte rude/  
5 Să meargă la cinema  12 Să meargă în excursii  
6 Să meargă la concerte  13 Altele; care  

7 Să meargă la circ    
 
 
P1. Cu care dintre următoarele cuvinte asociați teatrul de păpuși? Puteți alege mai multe variante de răspuns. 
 

Măști Copii Costume Păpuși Artă 
Altceva; ce 

anume? 

1 2 3 4 5 
 

..................... 

 
 
P2. Considerați că teatrul de păpuși este o modalitate potrivită pentru timpul liber al copilului/copiilor 

dumneavoastră? 
 
1. DA (continuați cu P2.1.)  2. NU (săriți peste P2.1.)  99. Nu ştiu 
 
P2.1. În ce fel considerați că este potrivită această modalitate de petrecere a timpului liber pentru copilul 

dumneavoastră?  
 
…………………………….……………………………………………………………....................................... 

.................................................................................................................................................................. 

 

 
 
P4. Pe o scală de la 1 la 5, în care 1 înseamnă acord total, iar 5 dezacord total, în ce măsură găsiți corecte 

aceste afirmații: Vă rugăm încercuiți răspunsul dvs. pentru fiecare afirmație. 
 
PP4.1. Teatrul de păpuși este distractiv pentru copilul dvs. 

1 2 3 4 5 

 
PP4.2. Teatrul de păpuși este demodat: 

1 2 3 4 5 

P3. Care dintre 
      afirmațiile alăturate  
      referitoare la teatrul  
      de păpuși este  
      adevărată în cazul  
      dvs. pentru: 

Am auzit și 
am fost 

Am auzit, dar 
nu am fost și 

vreau să merg 

Am auzit, dar 
nu am fost și 
nici nu vreau 

să merg 

Nu am auzit, 
dar m-ar 

interesa să știu 
mai multe 

Nu am auzit 
și nici nu mă 
interesează 

A Teatrul Puck 1 2 3 4 5 

B Teatrul Libelula  1 2 3 4 5 

C Teatrul MiniReactor 1 2 3 4 5 
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PP4.3. Teatrul de păpuși se adresează numai copiilor: 

1 2 3 4 5 

PP4.4. La teatrul de păpuși spectacolele sunt prea lungi: 

1 2 3 4 5 

 
PP4.5. Ar fi mai potrivit ca la teatrul de păpuși să apară supereroi din desenele animate: 

1 2 3 4 5 

 
PP4.6. Teatrul de păpuși e plictisitor: 

1 2 3 4 5 

 
PP4.7. Teatrul de păpuși ar fi mai atractiv dacă piesele ar fi în limba engleză: 

1 2 3 4 5 

 
PP4.8. M-aș duce/mi-aș duce copilul mai des la teatrul de păpuși dacă ar fi tratate probleme morale: 

1 2 3 4 5 

 
PP4.9. În teatrul de păpuși ar trebui să predomine comedia: 

1 2 3 4 5 

 
PP4.10. Nu vom mai avea nevoie de teatru de păpuși în următorii ani: 

1 2 3 4 5 

 
PP4.11. Ar trebui să se organizeze la teatrul de păpuși spectacole adresate numai adulților: 

1 2 3 4 5 

 
 

P5. Copilul dumneavoastră a fost la teatrul de 
păpuși? 

Da Nu Nu știu Dacă copilul dumneavoastră a fost la cel 
puțin unul din cele trei teatre de păpuși 
vă rugăm continuați cu întrebările P5.1 
până la P5.6, dacă nu, săriți la TP.0. 

A Puck 1 2 99 

B Libelula 1 2 99 

C Minireactor 1 2 99 

 
 

 
P5.2. Cine obișnuiește să însoțească copilul dvs. la:  
Puteți alege mai multe variante de răspuns pentru fiecare teatru. 
 

P5.1. Cât de des  
      frecventează 
      copilul dvs.: 

În fiecare 
săptămână 

De două – 
trei ori pe 

lună 

O dată pe 
lună 

De mai 
multe ori pe 

an 

O dată 
pe an 

Nu e 
cazul 

Nu 
știu 

A Teatrul Puck 1 2 3 4 5 98 99 

B Teatrul Libelula 1 2 3 4 5 98 99 

C Teatrul Minireactor 1 2 3 4 5 98 99 

 

Singur Părinții Bunicii 
Prieteni/Colegi 

Cadre 

didactice 
Altcineva Nu e 

cazul 
Nu 
știu 

A Teatrul Puck 0 1 2 3 4 5 98 99 



   

45 | P a g e  
 

 
P5.3. La ce spectacol de teatru de păpuși a fost ultima dată copilul dumneavostră?  
         Vă rugăm menționați titlul piesei. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
P5.4. Menționați teatrul de păpuși la care copilul a vizionat ultima piesă:  
 
................................................................................................................................................................. 
 

 
 

 
TP.0. În ultimele 12 luni ați participat la vreun spectacol al Teatrului de Păpuși Puck?  
 
1. DA (continuați cu întrebarea TP.1.)  2. NU (săriți la întrebarea SD.1 ) 
 
TP.1. Care este impresia dumneavoastră generală asupra spectacolelor de la Teatrul de Păpuși Puck? 

 
 
Pentru următoarele întrebări, vă rugăm să încercuiți răspunsul dvs. pentru fiecare din aspectele A-F, respectiv 
A-D. 

TP.2. Având în vedere ultima 
reprezentație la care ați fost la 
Teatrul de Păpuși Puck, cât de 
mulțumit/ă sunteți de:  

Foarte 
mulțumit(ă) 

Mulțumit(ă) 
Nici mulțumit(ă), 

nici 
nemulțumit(ă) 

Nemulțumit(ă) 
Foarte 

nemulțumit(ă) 
Nu 
Știu 

A Subiectul reprezentației 1 2 3 4 5 99 

B Prestația actorilor 1 2 3 4 5 99 

C Decorul și recuzita 1 2 3 4 5 99 

D Aspectul păpușilor 1 2 3 4 5 99 

E Calitatea efectelor vizuale 1 2 3 4 5 99 

F Calitatea sonorizării 1 2 3 4 5 99 

 
 

B Teatrul Libelula 0 1 2 3 4 5 98 99 

C Teatrul Minireactor 0 1 2 3 4 5 98 99 

P5.5. Cât de încântat apreciați că 
         a fost copilul dvs. atunci  
          când a fost la:  

Foarte 
încântat 

Încântat 
Asa și 

așa 

Nu 
foarte 

încântat 

Deloc 
încântat 

Nu e 
cazul 

Nu 
știu 

A Teatrul Puck 1 2 3 4 5 98 99 

B Teatrul Libelula 1 2 3 4 5 98 99 

C Teatrul Minireactor 1 2 3 4 5 98 99 

P5.6 Considerați că pe viitor, 
         copilul dvs. va (mai) merge la: 

Foarte 
probabil 

Probabil 
Puțin 

probabil 
Deloc 

probabil 
Nu 
știu 

A Teatrul Puck 1 2 3 4 99 

B Teatrul Libelula 1 2 3 4 99 

C Teatrul Minireactor 1 2 3 4 99 

Foarte bună Bună Așa și așa Proastă Foarte proastă Nu Știu 

1 2 3 4 5 99 
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TP.3. Având în vedere Teatrul de  
         Păpuși Puck, cât de 
         mulțumit(ă) sunteți de: 
 

Foarte 
mulțumit(ă) 

Destul de 
mulțumit(ă) 

Nu prea 
mulțumit(ă) 

Deloc 
mulțumit(ă) 

Nu 
știu 

A Calitatea spectacolelor  1 2 3 4 99 

B Amabilitatea personalului 1 2 3 4 99 

C Prețul biletelor la TP Puck 1 2 3 4 99 

D Modalitatea de promovare 1 2 3 4 99 

 
 
TP.5. Care sunt principalele trei aspecte pe care le-ați schimba la TP Puck? Vă rugăm încercuiți până la trei 
aspecte din următoarele. 
 
1. Prețul biletelor 6. Atitudinea personalului 
2. Punctele de vânzare a biletelor  7. Serviciile de curățenie și accesul la băi 
3. Garderoba 8. Modalitatea de promovare 
4. Calitatea spectacolelor 
5. Mărimea sălii de spectacole 

9. Altceva; ce?  

 

TP.4.  Având în vedere Teatrul de  
      Păpuși Puck, cât de mulțumit(ă)  
      sunteți de: 

Foarte 
mulțumit(ă) 

Destul de 
mulțumit(ă) 

Nu prea 
mulțumit(ă) 

Deloc 
mulțumit(ă) 

Nu 
știu 

A Localizarea în oraș  1 2 3 4 99 

B Locațiile în care se vând bilete 1 2 3 4 99 

C Aspectul sălii de spectacol 1 2 3 4 99 

D Garderoba  1 2 3 4 99 

E Spațiul de așteptare 1 2 3 4 99 

F Curățenie și acces la toalete 1 2 3 4 99 

TP.6. Care sunt principalele trei surse de informare utilizate de dumneavoastră cu privire la: 
 

 
Afișe/ 

panouri 

Fluturași și 
broșuri 

informative 

Televizor/ 
Radio 

Pagina 
web 

Internet Familie Prieteni 
 

Altele 
 

A 
Spectacolele Teatrului 

de Păpuși Puck 
1 2 3 4 5 6 7 8 

B 
Alte evenimente 

culturale 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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TP.7. Cât de eficiente considerați că sunt următoarele canale de promovare pentru Teatrul de Păpuși Puck?    

Vă rugăm încercuiți răspunsul dvs. 
pentru fiecare din canalele A-I. 

Foarte puțin 
eficient 

Puțin 
eficient 

Destul de 
eficient 

Foarte 
eficient 

Nu 
știu 

A Afișe lipite în oraș 1 2 4 5 99 

B Fluturași & broșuri 
informative 

1 2 4 5 99 

C Familie 1 2 4 5 99 

D Prieteni 1 2 4 5 99 

E Internet 1 2 4 5 99 

F Website 1 2 4 5 99 

G TV 1 2 4 5 99 

H Radio 1 2 4 5 99 

I Altele, care?  
……………….................. 

1 2 4 5 99 

 
TP.8. Este important pentru dumneavoastră să fiți înștiințat(ă) periodic despre piesele puse în scenă la Teatrul 

Puck?  
 

 1. Da, este important 2. Nu, nu este important 
 
 
TP.9. Cum altfel ați dori sa fiți informat(ă) despre evenimentele organizate de Teatrul de Păpuși Puck?  
 
………………............................................................................................................................................ 
 
TP.10. Atunci când aflați despre evenimente care au loc la Teatrul de Păpuși Puck, obișnuiți să le împărtășiți și 

cunoscuților dumneavoastră?  
 

Întotdeauna  Deseori Rareori Niciodată Nu știu 

1 2 3 4 99 
 

 
TP.11. Pe viitor credeți că veți mai merge la Teatrul de Păpuși Puck?  
 

Foarte probabil Probabil Puțin probabil Deloc probabil Nu știu 

1 2 3 4 99 
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Înainte de a încheia completarea acestui chestionar, vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări! 

 
SD.1.Care este vârsta dumneavoastră în ani împliniți? ___________ ANI  
 
SD.2. Care este sexul dumneavoastră?   1. Masculin  2. Feminin   
 
SD.3. Care este etnia dumneavoastră?  
 
1 Română  3 Germană  5 Alta, care?  
2 Maghiară  4 Romă    

 
SD.4.Care este ultima școală pe care ați absolvit-o? 
 
1 Fără școală  6 Liceu 
2 Ciclu primar  7 Postliceala  
3 Ciclu gimnazial  8 Licență 
4 Treapta I liceală (10 clase)  9 Masterat 
5 Profesională (complementară sau de ucenici)  10 Doctorat (studii postuniversitare) 
 
SD.5. Care este statutul marital al dumneavoastră?  
 
1 Necăsătorit(ă)  4 Văduv(ă) 
2 Necăsătorit(ă), dar am partener(ă)  5 Divorțat(ă) / Separat(ă) 
3 Căsătorit(ă)    
 
SD.6. În ce interval se încadrează aproximativ venitul lunar net al gospodăriei dvs?  
 

1 Sub 280 lei (RON)  6 Între 2.601  şi 3.300 lei (RON) 

2 Între 281 si 500 lei (RON)  7 Între 3.301 şi 4.000 lei (RON) 

3 Între 501 şi 1.200 lei (RON)  8 Între 4.001 şi 4.700 lei (RON) 

4 Între 1.201  şi 1.900 lei (RON)  9 Între 4.701 şi 5.400 lei (RON) 

5 Între 1.901  şi 2.600 lei (RON)  10 Peste 5.400 lei (RON) 
 
SD.7. În prezent care este ocupația dumneavoastră?  
 
1 Salariat/ angajat  6 Șomer 
2 Lucrător pe cont propriu  7 Pensionar 
3 Lucrător ocazional [cu sau fără contract de muncă]  8 Student, 
4 Lucrător familial neremunerat [casnic/ă],  9 Voluntar[ă] 
5 Patron  10 Altă situație, care?  
 
SD.8. Câte ore lucrați în medie într-o zi obișnuită? ……………………………ore 
 
SD.9. În ce cartier locuiți? 
 
1 Andrei Mureșanu  6 Gheorgheni  11 Mănăștur 
2 Bulgaria   7 Grigorescu  12 Mărăști 
3 Bună Ziua  8 Gruia  13 Plopilor 
4 Centru  9 Hașdeu  14 Zorilor 
5 Dâmbul Rotund  10 Iris  15 Altul, care?  
 
 

VĂ MULȚUMIM PENTRU AMABILITATE! 


