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Populația investigată 

 

Populaţia investigată a fost formată din persoane tinere din județul Sălaj. Deşi cercetarea ar fi 

putut  avea o anvergură mai mare, cu o populaţie investigată care să cuprindă persoanele cu 

vârste mai mici de 14 ani şi până la 25 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 

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

structura eşantionului la 537 de chestionare valide. 
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Instrumentul de culegere a datelor 

 

În vederea colectării informaţiilor necesare am elaborat un chestionar (a se vedea Anexa nr. 1) cuprinzând 

10 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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Analiza şi interpretarea datelor colectate 

 

Gradul de multumire fata de evenimentele culturale din judetul Salaj 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nemultumit 110 20.5 20.5 20.5 

Multumit 369 68.7 68.7 89.2 

Foarte multumit 58 10.8 10.8 100.0 

Total 537 100.0 100.0  

 

 

Graficul de mai sus reprezintă răspunsul la întrebarea: Cât de mulțumit sunteți de 

evenimentele culturale (concerte de muzică, expoziții, festivaluri etc.) organizate în județul 

Sălaj? 
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Graficul de mai sus reprezintă răspunsul la întrebarea: La ce tipuri de evenimente culturale 

ați participat în ultimii doi ani? 

 

Conform graficului de mai sus, 17.9 % dintre respondenți susțin că nu au participat la niciun 

eveniment cultural în ultmii doi ani. Totuși, 43.4  % dintre persoanele anchetate au participat la 

concerte de muzică, 42.8 % dintre respondenți au participat la vizionări de filme, iar 21.6 % au 

participat la lansări de carte în ultimii doi ani.  
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Graficul de mai sus reprezintă răspunsul la întrebarea: Cu cine participați de obicei la un 

eveniment? 

 

Potrivit graficului de mai sus, 70.8 % dintre respondenți participă la evenimente cu prietenii. 

Școala se situează pe locul al doilea (22.7 %), iar familia pe locul al treilea (20.5 %) în 

preferințele persoanelor anchetate.  
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Graficul de mai sus reprezintă răspunsul la întrebarea: Ştiaţi că Muzeul de Istorie şi Artă din 

Zalău este printre cele mai moderne muzee de istorie din ţară?     

 

La ce va asteptati sa vedeti in Muzeul de Istorie si Arta din Zalau? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid OBIECTE VECHI 

(tablouri;sculpturi;documente;

artefacte;obiecte din Primul si 

Al Doilea Razboi 

Mondial;monede;carti;arme;o

biecte din Evul Mediu;din 

judet;monumente istorice;aur 

si argint antic) 

262 48.8 48.8 48.8 

NU STIU/NU RASPUND 170 31.7 31.7 80.4 

EXPOZITII (cu teme 

istorice;de arta;porturi 

populare;lucruri pictate de 

copii;scene din razboaie) 

95 17.7 17.7 98.1 

OASE DE 

DINOZAURI;FOSILE DE 

ANIMALE;SCHELE;REPTILE 

10 1.9 1.9 100.0 

Total 537 100.0 100.0  
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Graficul de mai sus reprezintă răspunsul la întrebarea: La ce vă aşteptaţi să vedeţi în Muzeul 

de Istorie şi Artă din Zalău? (Întrebare deschisă) 

Notă: Pentru codificarea acestei întrebări am încercat să fac în prealabil un „inventar” al răspunsurilor primite şi 

să grupez aceste răspunsuri într-un număr limitat de categorii. Practic, după ce am făcut un „inventar” al tuturor 

răspunsurilor primite la această întrebare, am  identificat câteva categorii de răspunsuri care s-au  repetat într-o 

formă sau alta sau care se referă la aceleaşi aspecte. 

 

Conform graficului de mai sus, 31.66 % dintre persoanele anchetate nu au dorit sau nu au știut 

să răspundă la această întrebare. Totuși, 48.79 % dintre respondenți se așteaptă să vadă obiecte 

vechi, 17.69 % anumite expozitii, iar 1.86 % oase de dinozauri; fosile de animale; schelete; 

reptile. 
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Implicare activitati organizate de Muzeul de Istorie si Arta din Zalau 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NU STIU/NU RASPUND 236 43.9 43.9 43.9 

TEATRU 15 2.8 2.8 46.7 

CONCURSURI (de 

pictura;jocuri;parteneriate;cel 

mai bun arheolog;tras cu 

arcul;de creativitate;calarit;tur 

al muzeului;sportive) 

72 13.4 13.4 60.1 

CERCETARI 

ARHEOLOGICE 

11 2.0 2.0 62.2 

RECONSTITUIRE ISTORICA 

(festivaluri antice si 

medievale;restaurare de 

obiecte;workshop-uri;dansuri 

medievale;razboaiele 

mondiale) 

50 9.3 9.3 71.5 

TREASURE HUNT 7 1.3 1.3 72.8 

EXCURSII CU TEME 

ISTORICE 

26 4.8 4.8 77.7 

FILME ISTORICE (vizionari 

de filme;documentare) 

18 3.4 3.4 81.0 

EXPOZITII (de arta;de 

undelte;de 

documente;reptile;animale 

salbatice) 

56 10.4 10.4 91.4 

CONCERTE DE MUZICA 27 5.0 5.0 96.5 

ACTIUNI CARITABILE 19 3.5 3.5 100.0 

Total 537 100.0 100.0  

 

 

 



12 

 

 

 

Graficul de mai sus reprezintă răspunsul la întrebarea: Ce activităţi, în care v-aţi implica 

direct, aţi dori să organizeze Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău? ? (Întrebare deschisă) 

Notă: Pentru codificarea acestei întrebări am încercat să fac în prealabil un „inventar” al răspunsurilor primite şi 

să grupez aceste răspunsuri într-un număr limitat de categorii. Practic, după ce am făcut un „inventar” al tuturor 

răspunsurilor primite la această întrebare, am  identificat câteva categorii de răspunsuri care s-au  repetat într-o 

formă sau alta sau care se referă la aceleaşi aspecte. 



13 

 

Potrivit graficului de mai sus, aproximativ 44 % dintre respondenți nu s-ar implica sau nu vor să 

se implice în activități organizate de Muzeul de Istorie și Artă din Zalău. Totuși, un ”top 3” al 

activităților în care s-ar implica sunt: concursuri (13.41 %); expoziții (10.43 % ) și 

reconstituire istorică (9.31 %). 

 

 

 

Graficul de mai sus reprezintă răspunsul la întrebarea: Aveţi de gând să vizitaţi Muzeul de 

Istorie şi Artă Zalău? 
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Recomandări – Strategii de marketing  

 

Strategii de marketing pentru creșterea notorietății Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău și 

a numărului de vizitatori/clienți: 

1. Site 

2. Social media (Facebook; LinkedIN; Google+; Twitter) 

3. Video sharing (Youtube; Trilulilu; Vimeo etc.) 

4. Publicitate pe site-uri de video sharing 

5. Blog 

6. Newsletter 

7. Forumuri 

8. Bannere publicitare pe alte site-uri 

9. Cărți de vizită 

10. Broșuri/cataloage 

11. Pliante/fluturași 

12. Sms marketing 

13. Radio și TV 

14. Parteneriate 

15. Seminarii și alte evenimente de promovare și informare 

16. Expoziții, târguri și conferințe 

17. Schimb de cărți de vizită la evenimente (Networking) 

18. Reviste de specialitate 

19. Ziare locale sau/și naționale 

20. Zilele ”Porților deschise” 

21. Participare la evenimente de networking 

22. Comunicate și conferințe de presă 

23. Sistem de referințe/recomandări 

24. Outdoors/publicitate stradală 

25. Cupoane în revistele supermarketurilor 

26. Inserturi în reviste de specialitate 
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27. Publicitate pe taxi, pe autobuz 

28. Publicitate pe mașinile muzeului 

29. Parcarea mașinilor inscripționate în locații cu trafic mare 

30. Demonstrații în centre comerciale 

31. Abțibilduri 

32. Magneți pentru frigider 

33. Bannere publicitare pe cladiri și/sau gard 

34. Concursuri/tombole 

35. Semnătură la e-mail 

36. Foi cu antet 

37. Scrierea unei cărți sau unui e-book 

38. Listă cu beneficiile vizitării muzeului 

39. Lista cu testimoniale (mărturii de la vizitatori) 

40. Expune certificatele și premiile obținute 

41. Plată cu card bancar, cash, transfer 

42. Viziune, misiune, valori 

43. Chestionare de feed-back/satisfacție 

44. Vinde emoții. Transformă avantajele în beneficii 

45. Traininguri de comunicare pentru angajații din muzeu 

46. Uniformă 

47. Educă prin valoare și nu prin preț 

48. Adună cât mai multe detalii despre client 

49. Fă vizitatorii să se simtă speciali 

50. Invită-i pe vizitatori/clienți să se întoarcă mai des 

51. Card VIP sau card de fidelitate 

52. Construiește o bază de date cu cât mai multe informații 

53. Creează în vizitatori/clienți un sentiment de apartenență 

54. Oferă un welcome back 

55. Trimite felicitări la ocazii speciale 

56. Organizează concursuri, festivaluri 
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57. Sisteme de înștiințare (sms; e-mail; fax) 

58. Oferă informații și sfaturi gratuite 

59. Educă-ți vizitatorii/clienții 

60. Oferă mostre gratuite 

61. Folosește outsourcing-ul (externalizarea - definește delegarea unor sarcini productive, 

obiective, secțiuni de afaceri nestrategice (neesențiale) către segmente organizaționale 

aparținând unor entități externe, care oferă un raport preț-calitate mai bun sau dețin 

expertiză (produc mai bine) în domenii specializate) 

62. Măsoară toate acțiunile de marketing 
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Anexe 

 

                                        

                                                  Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău 

CHESTIONAR 

1. Cât de mulţumit sunteţi de evenimentele culturale (concerte de muzică, expoziţii, festivaluri etc.) 

organizate în judeţul Sălaj?  1. Nemulţumit; 2. Mulţumit; 3. Foarte mulţumit 

 

2. La ce tipuri de evenimente culturale aţi participat în ultimii 2 ani? 1. vizionări de filme;  2. expoziţii cu 

teme istorice; 3. expoziţii de artă; 4. Festivalul Porolissum Fest; 5. Festivalul Muza Fest; 6. concerte de 

muzică; 7. lansări de carte; 8. niciunul din cele menţionate mai sus. 

3. Cu cine participaţi de obicei la un eveniment?  1. singur/ă; 2. cu familia; 3. cu prietenii; 4. cu şcoala 

4.  Ştiaţi că Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău este printre cele mai moderne muzee de istorie din ţară?    

1. da  2. nu 

5. La ce vă aşteptaţi să vedeţi în Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Ce activităţi, în care v-aţi implica direct, aţi dori să organizeze Muzeul de Istorie şi Artă din Zalău? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Aveţi de gând să vizitaţi Muzeul de Istorie şi Artă Zalău?              Da                   Nu 

8. Ce vârstă aveţi ?  

 mai mică de 14 ani  
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 14 ani-18 ani  

 18 ani-20 ani  

 20 ani-25 ani 

9. Sunteţi de sex:                                          1. Bărbătesc          2. Femeiesc 

10. Care este mediul dvs. de provenienţă?   1. Urban                2. Rural    

Date de contact Muzeu:  

Date de contact respondent:  

 


