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Populaţia investigată 
 

Populaţia investigată a fost formată din persoane care au fost prezente la Porolissum Fest 2015. 

Deşi cercetarea ar fi putut  avea o anvergură mai mare, cu o populaţie investigată care să 

cuprindă persoanele cu vârste mai mici de 18 ani şi peste 50 de ani , restricţiile date de timp, şi 

numărul de persoane implicate în cercetare au determinat restrângerea populaţiei efectiv 

investigate la aceea descrisă mai sus. 

 

Metoda de eşantionare utilizată şi structura eşantionului  investigat 
 

Ţinând cont de limitele impuse de resursele alocate cercetării, metoda de eşantionare utilizată a 

fost empirică, de tip neprobabilistic. Astfel, am utilizat eşantionarea în „bulgăre de zăpadă”. 

Astfel, subiecţii care au fost dispuşi să ofere informaţiile necesare studiului au fost rugaţi să 

indice alţi potenţiali respondenţi, aceştia fiind ulterior investigaţi utilizând instrumentul de 

colectare şi mijloacele de contact descrise în continuare. Eşantionul investigat a fost compus din 

205 de persoane, iar în final, în urma colectării şi validării tuturor răspunsurilor, s-a redus 

structura eşantionului la 195 de chestionare valide. 
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Statistics 

Ocupatia 

N Valid 195 

Missing 0 

 

Ocupatia 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid traducator - interpret 1 .5 .5 .5 

elev/a 36 18.5 18.5 19.0 

student/a 19 9.7 9.7 28.7 

economist 11 5.6 5.6 34.4 

nu raspund 14 7.2 7.2 41.5 

kinetoterapeut 1 .5 .5 42.1 

folclor 1 .5 .5 42.6 

profesor 11 5.6 5.6 48.2 

salariat 1 .5 .5 48.7 

somer 3 1.5 1.5 50.3 

vanzator 6 3.1 3.1 53.3 

agent vanzari 4 2.1 2.1 55.4 

director vanzari 3 1.5 1.5 56.9 

inginer 6 3.1 3.1 60.0 

pensionar 7 3.6 3.6 63.6 

referent 1 .5 .5 64.1 

manager 6 3.1 3.1 67.2 

muncitor 9 4.6 4.6 71.8 

jurist 3 1.5 1.5 73.3 

arheolog 2 1.0 1.0 74.4 

masterand 2 1.0 1.0 75.4 

functionar 4 2.1 2.1 77.4 

medic 3 1.5 1.5 79.0 



 
5 

operator 2 1.0 1.0 80.0 

invatatoare 2 1.0 1.0 81.0 

istoric 1 .5 .5 81.5 

electrician 2 1.0 1.0 82.6 

sociolog 2 1.0 1.0 83.6 

psiholog 2 1.0 1.0 84.6 

asistent medical 3 1.5 1.5 86.2 

agent securitate 2 1.0 1.0 87.2 

fermier 1 .5 .5 87.7 

freelancer 1 .5 .5 88.2 

agricultor 1 .5 .5 88.7 

mecanic 1 .5 .5 89.2 

zidar 1 .5 .5 89.7 

educatoare 1 .5 .5 90.3 

ghid turistic 1 .5 .5 90.8 

sofer 2 1.0 1.0 91.8 

olar 1 .5 .5 92.3 

decorator - floral 1 .5 .5 92.8 

profesor universitar 1 .5 .5 93.3 

munca in strainatate 1 .5 .5 93.8 

designer 1 .5 .5 94.4 

frizer 1 .5 .5 94.9 

lacatus 1 .5 .5 95.4 

operator telecomunicatii 1 .5 .5 95.9 

gestionar 1 .5 .5 96.4 

cadru militar 1 .5 .5 96.9 

operator chimist 1 .5 .5 97.4 

bibliotecara 1 .5 .5 97.9 

secretara 1 .5 .5 98.5 

fotograf 1 .5 .5 99.0 
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avocat 1 .5 .5 99.5 

asistent social 1 .5 .5 100.0 

Total 195 100.0 100.0  
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Instrumentul de culegere a datelor 
 

În vederea colectării informaţiilor necesare am elaborat un chestionar cuprinzând 9 întrebări. Tipul de 

întrebări utilizate şi modul de formulare a acestora a fost adaptat populaţiei investigate. Întrebările de 

identificare a caracteristicilor demografice au fost plasate la sfărşitul chestionarului. În privinţa 

succesiunii întrebărilor, am plasat în continuare  întrebările mai simple, cu efort mai mic de 

concentrare, iar pe parcurs am abordat progresiv întrebări din ce în ce mai dificile. 

 

Mijlocul de contact şi metoda de colectare a răspunsurilor 
 

Metoda de colectare a răspunsurilor a constat într-o anchetă pe bază de chestionar în rândul unui 

eşantion neprobabilistic al populaţiei investigate, această  metodă oferind posibilitatea obţinerii 

unor informaţii relevante şi chiar reprezentative statistic, în legătură cu obiectivele cercetării. 

Decizia a fost luată ţinând cont de informaţiile necesare, de dimensiunea populaţiei investigate, 

de restricţiile de timp şi buget aferente etapei de culegere a acestor date. 

În privinţa stabilirii tipului de anchetă, au trebuit luate în considerare o serie de aspecte cu efect 

restrictiv asupra cercetării. Astfel, datorită absenţei unor informaţii şi date de contact detaliate 

despre populaţia investigată, a lipsei unui buget alocat recompensării indivizilor investigaţi, a 

restricţiilor de timp afectat cercetării, mai ales din punct de vedere al disponibilităţii de implicare 

voluntară pe termen lung în culegerea datelor a anchetatorilor, a fost impusă recurgerea la 

ancheta punctuală („ad-hoc”). Contactul cu respondenţii a fost realizat faţă în faţă, chestionarul 

fiind auto-administrat de către respondenţi. 
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Participare la evenimente organizate în complexul arheologic 

Porolissum 
 

Participare la evenimente organizate in complexul arheologic Porolissum 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Da 120 61.5 61.5 61.5 

Nu 75 38.5 38.5 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

Graficul de mai sus reprezintă răspunsul la întrebarea: Aţi mai participat la evenimente 

organizate în Complexul arheologic Porolissum? 
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Informații privind organizarea festivalului 

 

Graficul de mai sus reprezintă răspunsul la întrebarea: De unde ați aflat informația despre 

organizarea festivalului? 

 

Potrivit graficului de mai sus, aproximativ jumătate dintre persoanele anchetate (51.3%) au aflat 

despre festival de la prieteni, cunoștințe. 36.9% de pe facebook, iar 17.4% de pe flyere. 
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Cu cine participaţi la Porolissum Fest 2015? 
 

Graficul de mai sus reprezintă răspunsul la întrebarea: Cu cine participaţi la Porolissum Fest 

2015? 

 

Conform graficului de mai sus, 59% dintre respondenți participă la eveniment cu familia, iar 

50.8%, cu prietenii. 
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Atractivitatea activităţilor evenimentelor de la Porolissum Fest 2015 
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Alocarea de fonduri publice pentru promovarea patrimoniului cultural 

 

Graficul de mai sus reprezintă răspunsul la întrebarea: Considerați că este necesar ca 

autoritățile publice să aloce fonduri pentru organizarea evenimentelor de promovare a 

patrimoniului cultural? 

 

 

 


