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Fundamentarea studiului 

 

 Conform Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5555 

din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

centrelor județene / al municipiului București de resurse și asistență educațională: 

 „Art. 5 

Obiectivele principale ale activității CJRAE / CMBRAE sunt: 

 a) cuprinderea și menținerea în sistemul de învățământ obligatoriu a tuturor copiilor / 

tinerilor, indiferent de particularitățile lor psihoindividuale și sociale; (...) 

 d) colaborarea cu factorii educaționali implicați în dezvoltarea personalității elevilor / 

tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viața școlară, socială și profesională” 

 „Art. 8 

 CJRAE / CMBRAE dezvoltă servicii: 

 a) servicii de asistență psihopedagogică și orientare școlară și profesională, furnizate prin 

centrele județene și prin cabinetele de asistență psihopedagogică; (...) 

 g) servicii de informare și consiliere pentru cadre didactice, copii, părinți, precum și 

pentru alți membri ai comunității;” 

 „Art. 9 

 Responsabilitățile CJRAE / CMBRAE sunt următoarele: (...) 

 j) informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera; 

 k) realizează materiale și mijloace de învățământ cu valoare de suport metodico-științific 

pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar; (...) 

 p) realizează studii și cercetări pe baza unei analize de nevoi și la solicitarea partenerilor 

educaționali;” 

 

 Conform anexei 1 la regulamentul sus menționat, anexă referitoare la REGULAMENTUL 

– CADRU privind organizarea și funcționarea centrelor județene / al municipiului București și a 

cabinetelor de asistență psihopedagogică: 

 „Art. 15 

 CJAP / CMBAP au următoarele atribuții: (...) 

 i) elaborează studii psihosociologice privind opțiunile elevilor claselor terminale vizând 

calificările profesionale prin învățământul profesional și liceal, precum și tipurile de unități de 

învățământ din cadrul rețelei și alte tipuri de studii în funcție de nevoile identificate; 

 j) sunt implicate alături de inspectoratul școlar județean / Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București în examinarea propunerilor tuturor unităților de învățământ 

preuniversitar din rețea și a ofertei privind planul de școlarizare;” 
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 „Art. 16 

 Cabinetele de asistență psihopedagogică și cabinetele interșcolare de asistență 

psihopedagogică au următoarele atribuții: (...) 

 h) elaborează studii psihosociologice privind opțiunile elevilor claselor terminale vizând 

calificările profesionale din învățământul profesional și liceal;” 

 

 Pentru îndeplinirea acestor prevederi legislative se realizează „Studiul opțiunilor”. 

„Studiul opţiunilor” este o cercetare desfăşurată anual, la nivel judeţean, de către Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și 

unitățile de învățământ preuniversitar, cu scopul de a afla care sunt profilurile, domeniile şi 

specializările / calificările la care elevii aflaţi în clasa a VIII-a (a anului şcolar în curs) ar dori să 

se înscrie în clasa a IX-a (în anul şcolar următor). Scopul fundamental al studiului este de a 

înregistra cât mai fidel orientările școlare și profesionale ale elevilor în vederea fundamentării 

cifrei de școlarizare pentru anul școlar următor (2018-2019).  
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Etapele studiului 

 

 În acest an școlar, 2017-2018, în județul Arad, studiul opțiunilor este conceput a se derula 

în următoarele etape: 

 1) În prima etapă, în unitățile de învățământ din întregul județ Arad care au clase de 

nivel gimnazial, până cel târziu la data de 17 nov. 2017, se vor realiza activități de consiliere a 

elevilor din clasele a VIII-a, de către profesorii consilieri școlari, în unitățile în care aceștia își 

desfășoară activitatea și de către profesorii diriginți sau alte cadre didactice, acolo unde nu există 

cabinete de asistență psihopedagogică. Pentru susținerea acestor activități, CJRAE Arad pune la 

dispoziția cadrelor didactice o prezentare PPT suport cu titlul „Parcursul meu școlar” și un 

material letric spre consultare acasă de către elevi și părinții sau tutorii legali ai acestora, 

conform anexei nr. 1854 / 06.11.2017 la PPT. Scopul acestei etape este de a realiza o cât mai 

bună informare și orientare școlară și profesională a elevilor și părinților acestora asupra ofertei 

educaționale din județul Arad și formarea unor opțiuni pentru continuarea studiilor la următorul 

nivel de învățământ conforme intereselor elevilor, de așa manieră încât, în etapele următoare ale 

studiului, să surprindem opinii cât mai apropiate de viitoarea exprimarea oficială a opțiunilor 

elevilor. Această etapă este esențială pentru sporirea relevanței studiului, cercetarea având scopul 

primordial de a înregistra cât mai fidel orientările școlare și profesionale ale elevilor în vederea 

fundamentării cifrei de școlarizare pentru anul școlar următor (2018-2019). PPT-ul și anexa 

letrică la PPT se regăsesc în anexa 1 la prezentul studiu. 

2) În a doua etapă se va realiza o simulare a exprimării opțiunilor elevilor pentru 

înscrierea în învățământul liceal și/sau profesional prin intermediul unor tabele și centralizatoare 

în care se vor consemna opțiunile elevilor referitoare la școala, profilul, specializarea și/sau 

calificarea pe care ar dori să le urmeze la următorul nivel de învățământ. Simularea se va realiza 

exhaustiv, adică pe întreaga populație a elevilor înscriși în clasa a VIII-a în anul școlar în curs. 

Similar etapei anterioare, simularea din această etapă va fi pusă în practică de către profesorii 

consilieri școlari, în unitățile în care aceștia își desfășoară activitatea și de către profesorii 

diriginți sau alte cadre didactice, acolo unde nu există cabinete de asistență psihopedagogică. 

Simularea opțiunilor se va desfășura în săptămâna 20-24 nov. 2017, iar termenul pentru 

transmiterea datelor este 30 nov. 2017. Modelele tabelelor și centralizatoarelor se regăsesc în 

anexa 2 la prezentul studiu. Pentru realizarea acestei etape CJRAE Arad, în prealabil, va 

organiza o întrunire cu profesorii consilieri școlari și reprezentanții școlilor în care nu există 

cabinete de asistență psihopedagogică pentru înmânarea intrumentelor de lucru (tabele și 

centralizatoare) și intructajul pentru aplicarea acestora. Data și locația la care se va realiza 

această întrunire se va stabili de către direcțiunea CJRAE Arad și va fi comunicată în timp util, 

dar nu mai târziu de 15 nov. 2017. 
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 3) În a treia etapă se va realiza o anchetă sociologică prin care se urmăresc o serie de 

aspecte legate de opțiunile elevilor, opiniile acestora, interese, motivații, factori care influențează 

direct sau indirect deciziile lor. Pentru aceasta, în săptămâna 27-30 nov. 2017, cadrele didactice 

care s-au ocupat de etapele anterioare vor aplica elevilor un chestionar prin tehnica directă, adică 

face-to-face, la clasă. Chestionarul se regăsește în anexa 3 la prezentul studiu. Modelul 

chestionarului și instructajul de aplicare vor fi prezentate la întrunirea de la data și locația 

stabilite pentru etapa a doua. Chestionarele completate vor fi transmise către CJRAE Arad până 

la data de 30 nov. 2017, odată cu tabelele și centralizatoarele de la etapa a doua. Ancheta 

sociologică se va realiza pe un eșantion de elevi a cărui structură va fi explicitată la aceeași 

întrunire. 

 4) În a patra etapă, în perioada 4-8 dec. 2017, se vor realiza bazele de date statistice 

pentru simularea opțiunilor, respectiv pentru ancheta sociologică. Introducerea datelor în format 

electronic pentru întocmirea bazelor se va realiza de către profesorii consilieri școlari conform 

îndrumărilor primite de la CJRAE Arad. În anexa 4 la prezentul studiu se regăsesc registrele de 

lucru Excel pentru îndeplinirea operațiunilor. 

 5) În a cincea etapă, în perioada 11-15 dec. 2017, la CJAP Arad se vor realiza 

prelucrarea și interpretarea datelor. Pentru întocmirea rapoartelor studiului se vor folosi analize și 

grafice generate de programul SPSS, iar rezultatele vor fi diseminate factorilor interesați, pe 

suport electronic și în format letric.  
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Anexa 1 

 



Parcursul meu școlar



Această prezentare te va 
ajuta să înțelegi mai bine care 
sunt pașii pe care tu, ca elev, îi 
parcurgi în traseul tău 
educațional, adică:
- ce ai înfăptuit până acum,
- unde te afli în prezent și
- ce urmează după finalizarea 
clasei a VIII-a.



Așadar, să ne amintim

Ce am realizat?
Care sunt pașii pe care i-am făcut până în prezent?



Înainte de toate, am fost la
Grădiniță

Încă nu eram la școală, ci mă aflam în 
învățământul preșcolar. Îmi aduc aminte cu 
plăcere că mai tot timpul ne jucam. Doamnele 
educatoare ne-au învățat însă și multe poezii și 
cântece. Aveam activități diverse.



Apoi am mers la
Școală

Îmi aduc aminte că am pășit cu emoție în clasa I, dar
m-am simțit bine că în sfârșit sunt elev și că în fața mea se află 
Abecedarul. Gata cu grădinița, gata cu joaca, de acum sunt în 
învățământul primar. În clasele primare (I-IV) am învățat să 
scriu, să citesc și să socotesc. În plus, doamna învățătoare și 
domnul învățător m-au învățat și multe alte lucruri interesante. Încă 
eram un copil, dar am învățat să fiu mai disciplinat.



După terminarea clasei a IV-a am trecut în 
clasa a V-a, adică am ajuns la

Gimnaziu

Lucrurile s-au schimbat, au devenit puțin mai 
complicate. La fiecare disciplină avem câte un alt profesor.

Și noi ne-am schimbat. Am crescut. Am trecut prin clasa 
a V-a, clasa a VI-a și clasa a VII-a. Nu mai suntem niște copii, ci 
suntem aproape adolescenți. Timpul a trecut și așa se face că am 
ajuns în clasa a VIII-a.

Am învățat multe lucruri utile, care ne formează o 
cultură generală. De aceea nivelul la care suntem se numește 
învățământ general sau gimnazial.



Ce urmează ?



Ne pregătim intens pentru ce 
ne așteaptă.

Urmează testarea națională, 
primul examen serios din viață, 
care va atesta faptul că am 
absolvit 8 clase.

În funcție de rezultatele de la 
acest examen și de media de pe 
cei patru ani de studiu voi merge la 
liceu SAU la școala profesională.



Și... 

Voi merge la liceu sau
la școala profesională:

1) Pentru că vreau să îmi continui studiile, îmi 
doresc acest lucru, fiind următorul pas în 
traseul meu educațional

și

2)   Pentru că în România, învățământul 
obligatoriu este de 11 clase, ceea ce 
înseamnă că trebuie să termin cel puțin 
inclusiv clasa a X-a

Obs.: 11 clase conținând și clasa pregătitoare



Așadar urmează
LICEUL sau ȘCOALA PROFESIONALĂ

Am auzit despre liceu și școala profesională 
de la părinți, colegi, televizor și din alte surse.

Pare și este ceva serios, la un alt nivel, 
nivelul învățământului liceal, respectiv nivelul 
învățământului profesional.



LICEU
SAU

ȘCOALA 

PROFESIONALĂ



Varianta

LICEU



Liceul înseamnă încă 4 ani de studiu 
(clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a), DAR 
acești ani de școală vor fi o plăcere deoarece 
voi face ceea ce îmi place.

EU îmi  aleg  liceul  !

Iar alegerea mea va corespunde 
intereselor mele și

planurilor mele de viitor.



Liceul oferă o
specializare sau o calificare.

Adică,

dacă până acum
mi-am format o cultură generală, 
învățând în egală măsură diverse 
lucruri din diferite domenii,

de acum înainte
mă specializez într-un anumit 
domeniu numit profil, învățând mai 
mult despre anumite lucruri și mai 
puțin despre altele



Specializările și calificările sunt multe și variate,

însă

specializarea sau calificarea din liceu pentru 
care eu optez depinde în primul rând de:

- personalitatea mea, deci de felul meu de a fi 
și
- ceea ce vreau să devin, deci profesia sau 
meseria pentru care mă pregătesc și pe care 
vreau să o practic după finalizarea studiilor.



Opțiunile privind specializările și 
calificările sunt multiple, dar în principiu 
am la dispoziție 3 mari variante de 
alegere, numite filiere de învățământ.

Mai precis, pot să mă duc la:

1) Un liceu teoretic

SAU

2) Un liceu vocațional

SAU

3) Un liceu tehnologic



Varianta

ȘCOALĂ 
PROFESIONALĂ



Există și o altă variantă,
diferită de cele trei menționate.

A patra variantă
este aceea de a merge la o

școală profesională.

Învățământul profesional are 
durata de minimum 3 ani.



Opțiunea

mea pentru continuarea studiilor 
la o școală profesională și 
calificarea într-o anumită 
meserie îmi aparține și 

corespunde felului meu de a fi, 
intereselor mele și

planurilor mele de viitor. 



Oferta liceelor



LICEUL TEORETIC
(filiera teoretică)

Aici găsim următoarele profiluri și specializări:

I) Profilul real
cu specializările

- matematică-informatică
- ştiinţe ale naturii

II)  Profilul uman
cu specializările

- filologie
- ştiinţe sociale



În principiu,

profilul real = mai multă 
matematică

profilul uman = mai multă 
limbă și literatură



LICEUL VOCAȚIONAL
(filiera vocațională)

Aici găsim următoarele profiluri și specializări:

I)  Profilul pedagogic
cu specializarea

- învățători-educatoare

II) Profilul teologic
cu specializările

- preot
- teologie baptistă
- teologie penticostală

Continuare pe slide-ul următor !!!



III) Profilul sportiv
cu specializarea

- instructor sportiv

IV) Profilul muzică
cu specializarea

- instrumentist

V) Profilul teatru
cu specializarea

- instructor de teatru

VI) Profilul arte vizuale
cu specializarea
- tehnician pentru tehnici artistice



În principiu,

profilul vocațional = talent, 
vocație, aptitudini speciale

De regulă, pentru admiterea la 
acest profil se susțin anumite 
probe eliminatorii. 



LICEUL TEHNOLOGIC
(filiera tehnologică)

Aici găsim următoarele profiluri și specializări:

I)  Profilul servicii
cu specializările

- tehnician în turism
- tehnician în activităţi economice
- tehnician în activităţi de comerţ
- tehnician în administraţie
- tehnician în achiziţii şi contractări
- coafor stilist

Continuare pe slide-ul următor !!!



II) Profilul tehnic
cu specializările

- tehnician de telecomunicaţii
- tehnician în automatizări
- tehnician în instalaţii electrice
- tehnician proiectant CAD
- tehnician electrician electronist auto
- tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii
- tehnician prelucrări mecanice
- tehnician electromecanic
- tehnician designer vestimentar
- tehnician mecatronist
- tehnician desenator pentru construcţii și instalaţii

Continuare pe slide-ul următor !!!



III) Profil resurse naturale și
protecția mediului

cu specializările
- tehnician agromontan
- tehnician silvicultură şi exploatări forestiere
- tehnician ecolog şi

protecţia calităţii mediului
- tehnician analize produse alimentare
- tehnician în prelucrarea

produselor de origine animală
- tehnician veterinar
- tehnician zootehnist



În principiu,

profilul tehnologic = discipline 
tehnice de profil și practică



Liceul se finalizează cu 
examenul de

BACALAUREAT

(BAC)



Oferta
școlilor profesionale



ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL 
CU DURATA DE 3 ANI

(școala profesională)

Aici găsim următoarele calificări:

- brutar-patiser-preparator produse făinoase 
- bucătar 
- comerciant vânzător
- confecţioner produse textile 
- constructor structuri monolite 
- electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice 
- electrician exploatare joasă tensiune 
- electromecanic material rulant 
- electromecanic utilaje și instalații industriale
- electronist aparate şi echipamente
- frizer,coafor, manichiurist, pedichiurist 

Continuare pe slide-ul următor !!!



ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL 
CU DURATA DE 3 ANI

(școala profesională)

- lăcătuş construcţii metalice şi utilaj
- lăcătuș mecanic prestări servicii 
- lucrător hotelier 
- mecanic auto
- mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
- operator la masini cu comandă numerică
- ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
- strungar 
- sudor
- tapiţer-plăpumar-saltelar 
- tâmplar universal
- tinichigiu vopsitor auto
- zidar, pietrar, tencuitor 
- zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar



Școala profesională se finalizează cu 
certificarea competențelor 

profesionale.

Absolventul din învățământul 
profesional cu durata de 3 ani își 
poate continua studiile la liceu
prin accederea în clasa a XI-a și 
susținerea Bacalaureatului după 

finalizarea clasei a XII-a.



Nu uita

Opțiunea îți aparține

Succes !



Prezentare realizată de prof. consilier școlar

Muj Florin-Vasile
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Anexa 2 

„Studiul opțiunilor” - noiembrie 2017 

Simularea opțiunilor elevilor 

 

Tabelul opțiunilor elevilor 

 

Unitatea de învățământ:__________________________________________________ 

Clasa:_______________ 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 
Codul 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

 

Observații: 
1) În coloana „Numele și prenumele elevului” se înscriu elevii în ordinea în care aceștia 

apar în catalogul clasei. 

2) În coloana „Codul” se înscrie codul opțiunii corespunzător școlii, profilului, 

domeniului și specializării / calificării pentru care optează elevul, conform extrasului 

din „Ghidul procedurilor de admitere în învățământul liceal și profesional, anul școlar 

2017-2018” din anexa nr. 1854 / 06.11.2017 a CJRAE Arad 

3) Câmpurile rămase libere se barează cu un „z” 

4) În dreptul elevilor absenți, retrași sau transferați la momentul consemnării opțiunilor se 

înscrie „Absent(ă)”, „Retras(ă)”, respectiv „Transferat(ă)” 

http://cjraearad.ro/
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                      Tel.: 0357/430.820,  e-mail:  office@cjraearad.ro web:www.cjraearad.ro 

 

Anexa 2 

„Studiul opțiunilor” - noiembrie 2017 

Simularea opțiunilor elevilor 

 

Centralizator opțiuni elevi / CLASA 

 

Unitatea de învățământ:__________________________________________________ 

Clasa:_______________ 

 

Nr. 

crt. 
Codul 

Nr. apariții cod în 

opțiunile elevilor 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

 

Observații: 
1) În coloana „Codul” se înscriu codurile opțiunilor corespunzătoare școlilor, profilurilor, 

domeniilor și specializărilor / calificărilor pentru care optează elevii, conform 

extrasului din „Ghidul procedurilor de admitere în învățământul liceal și profesional, 

anul școlar 2017-2018” din anexa nr. 1854 / 06.11.2017 a CJRAE Arad. 

2) Un cod se înscrie o singură dată ! 
3) În coloana „Nr. apariții cod în opțiunile elevilor” se înscrie numărul de elevi din 

această clasă care au optat pentru codul respectiv. 

4) Câmpurile rămase libere se barează cu un „z”. 
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Simularea opțiunilor elevilor 

 

         Centralizator opțiuni elevi / ȘCOALA                              LS 

                    Director 

Unitatea de învățământ:__________________________________________________ 

 

Nr. 

crt. 
Codul 

Nr. apariții cod în 

opțiunile elevilor 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

 

Observații: 
1) În coloana „Codul” se înscriu codurile opțiunilor corespunzătoare școlilor, profilurilor, 

domeniilor și specializărilor / calificărilor pentru care optează elevii, conform 

extrasului din „Ghidul procedurilor de admitere în învățământul liceal și profesional, 

anul școlar 2017-2018” din anexa nr. 1854 / 06.11.2017 a CJRAE Arad. 

2) Un cod se înscrie o singură dată ! 
3) În coloana „Nr. apariții cod în opțiunile elevilor” se înscrie numărul de elevi din școală 

care au optat pentru codul respectiv. 

4) Câmpurile rămase libere se barează cu un „z”. 
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Ancheta sociologică 
 

CHESTIONAR 
privind opțiunile elevilor din clasa a VIII–a în anul școlar 2017-2018 

 

        Dragi elevi, prin acest chestionar dorim să aflăm care sunt opțiunile voastre în alegerea profilurilor / specializărilor / calificărilor pe care doriți să le 

urmați la nivel liceal / învățământ profesional, precum și o serie de aspecte legate de aceste opțiuni. Chestionarul este anonim, adică nu se va cunoaște 

identitatea elevului care a răspuns întrebărilor din chestionar. Vă rugăm să răspundeți sincer. Nu există răspunsuri corecte sau greşite! Acest chestionar nu 
este un test! Răspunzând sincer, ne ajutaţi să cunoaştem mai bine interesele şi opiniile voastre. 

 

 

Q1. După absolvirea clasei a VIII-a, intenționezi: 

        (încercuiește cifra din dreptul variantei corespunzătoare de răspuns) 

1. Să continui şcoala            treci la întrebarea Q3. 

2. Să nu continui şcoala            treci la întrebarea Q2. 
 

Q2. Care este principalul motiv pentru care nu doreşti să continui şcoala? 

      (alege o singură variantă de răspuns, încercuiește cifra, după care treci la întrebarea Q7.) 

1. Plec în străinătate. 

2. Vreau să muncesc (să lucrez) / să mă angajez. 

3. Voi desfășura activități gospodăreşti. 

    (îngrijirea animalelor; îngrijirea persoanelor: frați, surori; lucrul la câmp etc.). 

4. Consider că şcoala nu mă va ajuta pe viitor. 

5. Nu am susținere financiară, nu am bani ca să continui școala. 

6. Nu mă lasă părinții. 

7. Școala pe care aş dori să o urmez se află la o distanță prea mare de domiciliu. 

8. Nu găsesc în oferta şcolilor profilul/specializarea/calificarea pe care o doresc. 

9. Alte motive. Care?: ______________________________________________ 
 

Q3. Intenționezi să îți continui studiile la: 

       (alege o singură variantă de răspuns și încercuiește cifra corespunzătoare variantei respective) 

1. Liceu teoretic 

2. Liceu vocațional 

3. Liceu tehnologic 

4. Școală profesională 

5. Nu m-am decis 

6. Nu știu / Nu răspund 
 

Q4. Ai regăsit în oferta educațională profilurile / specializările / calificările pe care le doreşti? 

         (alege o singură variantă de răspuns și încercuiește cifra corespunzătoare variantei respective) 

1. Da, am regăsit profilurile / specializările / calificările pe care le doresc. 

2. Nu, nu am regăsit profilurile / specializările / calificările pe care le doresc. 

Ce specializare / calificare îți dorești și nu ai regăsit-o 

în oferta liceelor / învățământului profesional (din jud. Arad)? 

Numește specializarea / calificarea:____________________________ 

3. Nu m-am informat cu privire la acest aspect. 

4. Nu m-am hotărât încă ce profil / specializare / calificare să urmez. 

5. Nu contează profilul / specializarea / calificarea, ci doar să-mi continui studiile. 
 

Q5. Numeşte şcoala la care doreşti să îți continui studiile (o școală, prima opțiune): 99. NȘ / NR 
__________________________________________________________________________________________ 
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Q6. Care este principalul motiv care te-a determinat să alegi această şcoală şi nu alta? 

       (alege o singură variantă de răspuns și încercuiește cifra corespunzătoare variantei respective) 

1. Este cea mai aproape de casă (de domiciliu). 

2. Vreau să rămân în şcoala în care am fost. 

3. In această şcoală am găsit specializarea / calificarea pe care mi-o doresc. 

        Numește specializarea / calificarea respectivă: __________________________________ 

4. Părinții mi-au spus să mă duc la această şcoală. 

5. In această şcoală se duc cei mai mulți dintre prietenii mei. 

6. Prestigiul şcolii. 

7. Specializarea / calificarea urmată îmi oferă posibilitatea să muncesc cu contract de muncă şi 

    să fiu plătit. 

8. În această şcoală cred că pot face față cerințelor / exigențelor. 

9. Baza materială a şcolii. 

10. Alt motiv. Care?: __________________________________________________________ 

99. Nu ştiu (NȘ) / Nu răspund (NR) 
 

Q7. Ai fost vreodată informat cu privire la oferta educațională din județul Arad ? 

(alege o singură variantă de răspuns și încercuiește cifra corespunzătoare variantei) 

1. Da            treci la întrebarea Q8. 

2. Nu            treci la întrebarea Q9. 

 99. NȘ / NR             treci la întrebarea Q9. 
 

Q8. Când ai fost informat cu privire la oferta educațională din județul Arad? 

(alege o singură variantă de răspuns și încercuiește cifra corespunzătoare variantei) 

 1. În acest an şcolar (din septembrie pană în prezent) 

 2. În anul şcolar trecut 

 3. Mai demult 

 99. NȘ / NR 
 

Q9. Consideri că prezentarea unor informații de către profesorii de la liceu sau școala profesională te-

ar ajuta să iei o decizie privind alegerea profilului / specializării / calificării, la finalul clasei a VIII-a? 

 1. Da 

 2. Nu 

 99. NȘ / NR 
 

            La nivelul județului Arad există Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională care 

oferă servicii de consiliere și orientare școlară și profesională prin profesori consilieri școlari. 

 

Q10. Consideri că prezența în școala ta a unui astfel de profesor consilier școlar ar fi necesară / utilă 

pentru a derula activități de consiliere și orientare școlară și profesională? 

 1. Da 

 2. Nu 
 

Q11. Sexul: 1. Masculin 2. Feminin 
 

Q12. Mediul de rezidență: 1. Urban 2. Rural 
 

Q13. Numește școala la care ești în prezent elev: ___________________________________________ 
 

Q14. Vârsta: 

 2.  Sub 13 ani    

 3.  13 ani împliniți 

 4.  14 ani împliniți 

 5.  15 ani împliniți 

 6.  16 ani împliniți 

 7.  17 ani împliniți și peste 



1 
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Instrucțiuni privind procedura de eșantionare și aplicarea chestionarului 

 
 CHESTIONARUL este destinat elevilor din clasele a VIII-a și a fost întocmit cu scopul de a 

afla care sunt opţiunile acestor elevi în alegerea profilurilor, specializărilor / calificărilor pe care doresc 

să le urmeze la următorul nivel de învățământ (liceu sau școală profesională), precum şi o serie de 

aspecte legate de aceste opţiuni. 

 Pentru aplicarea chestionarelor vă rugăm să luați în considerare următoarele: 

 

I) Instrucțiuni privind procedura de eșantionare (selecția elevilor care vor completa chestionarul)  
  

 Chestionarul se va aplica la maximum 3 elevi din fiecare clasă a VIII-a din școală. 

 Pentru a selecta elevii care vor completa chestionarul se va proceda astfel: 

 

1. Selecția primului elev care va completa chestionarul (primul băiat înscris în catalog) 

 

 Se va consulta catalogul clasei și se va selecta primul băiat înscris în catalog. Acesta va 

completa chestionarul. Dacă primul băiat înscris în catalog lipsește în ziua chestionării, se va selecta 

următorul băiat înscris în catalog. Dacă și acest al doilea băiat lipsește, atunci se continuă consultarea 

catalogului până la primul băiat prezent. Va fi așadar selectat primul băiat înscris în catalog, prezent la 

școală în ziua aplicării chestionarului. 

 

2. Selecția celui de-al doilea elev care va completa chestionarul (ultima fată înscrisă în catalog)  

 

 Se va consulta catalogul clasei și se va selecta ultima fată înscrisă în catalog. Aceasta va 

completa chestionarul. Dacă ultima fată înscrisă în catalog lipsește în ziua chestionării, se va selecta 

fata înscrisă în catalog la cea mai apropiată poziție de cea care lipsește. Dacă și această a doua fată 

lipsește, atunci se continuă consultarea catalogului (în ordine inversă) până la o fată care este prezentă. 

Va fi așadar selectată ultima fată înscrisă în catalog, prezentă la școală în ziua aplicării chestionarului. 

 

 După selecția primilor doi elevi care vor completa chestionarul („primul băiat înscris în 

catalog”, respectiv „ultima fată înscrisă în catalog”), se va face diferența dintre numărul total al 

băieților și cel al fetelor din clasa respectivă.  

 Dacă această diferență este mai mică decât ±4, atunci nu se va mai selecta niciun elev, 

rămânând doar doi elevi din clasa respectivă (primul băiat și ultima fată) care 

completează chestionarul. 

 Dacă diferența dintre numărul total al băieților și cel al fetelor din clasa respectivă este 

mai mare decât ±4, atunci se selectează al treilea elev. 

 

3.  Selecția celui de-al treilea elev care va completa chestionarul 
(numai în cazul în care diferența dintre  numărul băieților și cel al fetelor este mai mare decât ±4) 

 

 În cazul în care diferența dintre  numărul băieților și cel al fetelor este mai mare decât ±4, se va 

consulta catalogul pentru a afla numărul total de elevi înscriși în respectiva clasă. Acest total de elevi 

înscriși se va împărți la 2, iar numărul astfel aflat va constitui poziția în catalog a celui de-al treilea 

elev selectat. Dacă numărul total de elevi înscriși în catalog este impar, atunci rezultatul împărțirii îl 

rotunjiți în sus sau în jos, după preferință. 
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 Dacă în clasa respectivă sunt mai mulți băieți (diferența dintre numărul băieților și cel al fetelor 

este mai mare decât 4), al treilea subiect selectat (cel de la jumătatea catalogului) va fi băiat. În cazul în 

care la poziția aflată la jumătatea catalogului este înscrisă o fată și nu un băiat, se va selecta pentru 

chestionare băiatul aflat la cea mai apropiată poziție față de aceasta. 

 

 Dacă în clasa respectivă sunt mai multe fete (diferența dintre numărul fetelor și cel al băieților 

este mai mare decât 4), al treilea subiect selectat (cel de la jumătatea catalogului) va fi fată. În cazul în 

care la poziția aflată la jumătatea catalogului este înscris un băiat și nu o fată, se va selecta pentru 

chestionare fata aflată la cea mai apropiată poziție față de acesta. 

 

Respectaţi procedura de eşantionare descrisă mai sus! 

Procedura de eșantionare are scopul de a asigura reprezentativitatea eșantionului 

 

 

 Observații: 

  

 1) Chestionarul va fi completat doar de către elevii selectați conform procedurii de eșantionare 

descrisă anterior. În acest sens, profesorul / consilierul școlar va înmâna fiecărui elev selectat 

chestionarul spre a fi completat de către acesta. 

 Este interzisă completarea chestionarului de către profesor / consilier școlar sau de către un 

alt elev decât cel selectat de drept! 

 2) Durata estimată a completării chestionarului este de 10 minute. 

 3) Profesorul / consilierul școlar va explica fiecărui elev selectat modul de completare a 

chestionarului, precizându-i instrucțiunile de mai jos. Completarea corectă şi exactă a chestionarului 

ajută la uşurarea realizării bazei de date statistice. 

 4) În cazul în care elevul nu a înţeles întrebarea, vă rugăm să oferiţi explicaţii suplimentare. De 

asemenea, dacă este necesar, puteţi adresa întrebări ajutătoare, lămuritoare, dar fără a denatura sensul 

întrebării şi fără a induce sau influența  răspunsul. Nu recomandați elevului ce să răspundă! 

 

 

II) Instrucțiuni privind aplicarea chestionarului (completarea chestionarului de către elevi) 
 

 Profesorul / consilierul școlar va urmări modul de lucru al elevilor și va recomanda acestora 

următoarele:                                                                                                                                                                                                                                                       

 Alegeţi şi încercuiţi, pentru fiecare întrebare, cifra din dreptul răspunsului care vi se potriveşte! 

 Răspundeți la fiecare întrebare din chestionar! 

 Respectaţi ordinea întrebărilor! 

 Respectați numărul de variante de răspuns (alegeri) ce pot fi încercuite la fiecare întrebare! Marcaţi 

o singură variantă de răspuns la întrebările unde se cere în mod expres acest lucru. Cele mai multe 

întrebări sunt de acest tip. 

 Respectaţi întrebările filtru! 

  

 Obs: Profesorul / consilierul școlar îi va explica elevului cum trebuie să procedeze în cazul 

întrebărilor-filtru (cu trimiteri, în funcție de răspuns, la alte întrebări)! Profesorul / consilierul școlar 

se va asigura de corecta respectare a filtrelor de către elevi! 

 

 Când ajungeţi la sfârşitul chestionarului, verificaţi cu maximă atenţie dacă ați răspuns la toate 

întrebările şi nu ați omis niciuna. 

 Chestionarul este anonim, adică nu se va cunoaşte identitatea celui care a răspuns la întrebările din 

acest chestionar. 

 

 

Vă mulțumim pentru buna colaborare ! 
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Introducere 

 

 Studiul opțiunilor elevilor aflați în clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018 a fost 

proiectat (vezi Fundamentarea studiului, Etapele studiului, Graficul desfășurării studiului) 

astfel încât cercetarea propriu-zisă s-a derulat în două etape distincte. 

 În etapa a II-a a studiului a avut loc Simularea exprimării opțiunilor elevilor, iar în 

etapa a III-a a studiului s-a realizat Ancheta sociologică, motiv pentru care prezentul raport 

de cercetare cuprinde două părți distincte corespunzătoare celor două etape ale studiului. 

 În prima parte a raportului de cercetare sunt prezentate datele statistice rezultate din 

simularea exprimării opțiunilor, iar în a doua parte a raportului sunt prezentate datele 

rezultate din ancheta sociologică. 

 Facem precizarea că populația de elevi investigată diferă între cele două etape, în 

sensul că, dacă în etapa simulării exprimării opțiunilor cercetarea s-a desfășurat exhaustiv, 

adică pe toată populația elevilor înscriși în clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018 în 

județul Arad, în etapa anchetei sociologice cercetarea s-a desfășurat pe un eșantion de elevi 

extras din întregul populației elevilor înscriși în clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018. 

 De reținut că datele rezultate, atât cele din etapa simulării cât și cele din etapa 

anchetei sociologice, trebuie interpretate în strânsă legătură cu momentul realizării 

studiului. Aceasta înseamnă că opțiunile și opiniile elevilor, care la acest moment reflectă 

mai mult dorințele, aspirațiile acestora de a parcurge un anumit traseu la următorul nivel de 

învățământ, se pot schimba în viitor sub influența a diverși factori intrinseci (o viziune mai 

realistă spre exemplu) sau extrinseci (influența părinților sau constrângerile date de mediile 

obținute la testarea națională de la finalizarea ciclului gimnazial). 

 De aceea prezentul raport se rezumă la o prezentare mai „seacă”, tehnică, de date 

statistice, lăsând la latitudinea cititorului posibilele alte interpretări sau speculații. Aceasta 

nu înseamnă însă că datele sunt lipsite de relevanță sau nu se pot face analize complexe, ci 

dimpotrivă. Pentru a avea o prezentare cât mai facilă și inteligibilă a rezultatelor, datele 

sunt ilustrate sub forma intuitivă a graficelor și tabelelor reprezentând în cele mai multe 

cazuri distribuțiile de frecvențe după o variabilă sau alta a cercetării, dar în funcție de 

interesul manifestat stăm la dispoziția factorilor interesați și pentru realizarea altor analize 

și interpretări mai complexe. 

 Mulțumim colegilor din școli care au contribuit la aplicarea instrumentelor de 

cercetare, precum și celor care au introdus datele în calculator, exprimându-ne încrederea 

în conștiinciozitatea acestora, fără de care o asemenea cercetare nu se poate pune în 

practică. 



 

 

 

 

PARTEA  I 
 

 

 

 

 

 

Date statistice rezultate din 
 

simularea exprimării opțiunilor 
 

elevilor aflați în clasa a VIII-a 

în anul școlar 2017-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.1. Rezultatele generale ale simulării exprimării opțiunilor 
 

 Statistica Inspectoratului Școlar Județean Arad indică un număr total de 3703 elevi 

înscriși în clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018, în județul Arad, dar din datele cercetării, 

prin însumarea tuturor elevilor care figurează cu nume și prenume în cataloagele claselor, 

rezultă un număr total de 3632 de elevi, număr total la care ne raportăm și noi în calculele 

realizate în prezentul raport. Lăsăm în seama factorului decident clarificarea diferenței de 

71 de elevi dintre cele două totaluri. 

 Din cei 3632 de elevi identificați prin studiu și-au exprimat opțiunea pentru filiera, 

profilul / domeniul, respectiv specializarea / calificarea la următorul nivel de învățământ un 

număr de 3267 de elevi, restul fiind absenți la momentul aplicării cercetării, figurând în 

cataloage ca retrași sau transferați, declarând că pleacă în alt județ sau în altă țară sau 

aflându-se într-o altă situație care nu a permis consemnarea clară a opțiunilor, astfel cum 

reiese din tabelul de mai jos. 

 

  
Nr. de 

elevi 
Totaluri 

Elevi care și-au 

exprimat opțiunea 

indicând un traseu educațional în județul Arad 
3237 

89,12% 
3267 

 

89,95% 

 pentru specializări/calificări din învățământul profesional 

care nu se regăsesc în oferta din județul Arad, 

dar care nu declară că pleacă în alt județ 

18 
0,5% 

pentru profilul militar, 

indicând astfel un traseu educațional în alt județ 

12 

0,33% 

Elevi care nu 

și-au exprimat 

opțiunea 

Absenți 
240 

6,61% 

365 

 

10,05% 

Retrași 
2 

0,06% 

Transferați 
22 

0,61% 

Pleacă în alt județ și nu specifică traseul 
38 

1,05% 

Pleacă în altă țară și nu specifică traseul 
12 

0,33% 

Alte situații 
51 

1,4% 

TOTAL 
3632 

100% 
3632 
100% 

Tabelul I.1.1: Numărul elevilor care și-au exprimat opțiunea și al celor care nu și-au exprimat opțiunea 

pentru filiera, profilul / domeniul, respectiv specializarea / calificarea la următorul nivel de învățământ 

și procentele la totalul de 3632 elevi identificați în clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018 

 

 Remarcăm faptul că 10 elevi dintr-o sută nu își exprimă opțiunea pentru 

continuarea studiilor, dintre aceștia cei mai mulți fiind cei absenți la momentul aplicării 

cercetării (240 de elevi, reprezentând 6,61% din totalul de 3632). 

 De asemenea este de remarcat și de reținut faptul că din totalul de 3267 de elevi 

care și-au exprimat opțiunea, 12 elevi doresc să urmeze profilul militar, ceea ce face ca 

aceștia să plece în alt județ în care se regăsește acest profil, rămânând 3255 de elevi care 

indică un traseu educațional în județul Arad, chiar dacă și dintre aceștia 18 elevi doresc să 

urmeze specializări/calificări din învățământul profesional care nu se regăsesc în oferta din 

județul Arad, dar care nici nu declară că vor pleca în alt județ. 

 



 Deoarece scopul fundamental al studiului este de a afla care sunt profilurile, 

domeniile şi specializările / calificările la care elevii aflaţi în clasa a VIII-a (a anului şcolar 

în curs) ar dori să se înscrie în clasa a IX-a (în anul şcolar următor) în vederea 

fundamentării cifrei de școlarizare din județul Arad, în continuarea analizei datelor vom 

face referire doar la cei 3255 de elevi care indică un traseu educațional în județul Arad. 

 Situația generală a opțiunilor acestor elevi se prezintă în tabelul de mai jos. 

 

Filiera Profilul Specializarea 
Nr. de 

elevi 
Totaluri 

Teoretică 

Real 

Matematică-

informatică 

501 

15,39% 871 

26,76% 

1632 

50,14% 

Științele naturii 
370 

11,37% 

Uman 

Filologie 
680 

20,89% 761 

23,38% 
Științe sociale 

81 

2,49% 

Vocațională     
340 

10,45% 
  

340 

10,45% 

Tehnologică 

Tehnic   
202 

6,21% 
  

852 

26,17% 

Resurse 

naturale 
  

160 

4,92% 
  

Servicii   
490 

15,05% 
  

Învățământul 

profesional 
    

431 

13,24% 
  

431 

13,24% 

TOTAL 
3255 

100% 
  

3255 

100% 
Tabelul I.1.2: Distribuția elevilor care și-au exprimat opțiunea pentru următorul nivel de învățământ, 

indicând un traseu educațional în județul Arad, după filiera de învățământ, profilul educațional și 

specializarea din filiera teoretică și procentele la totalul de 3255 al acestor elevi 

 

 

 Datele relevă câteva aspecte care trebuie subliniate: 

- jumătate dintre elevii aflați în clasa VIII-a, mai exact 1632 de elevi reprezentând 50,14% 

din totalul de 3255 al celor care și-au exprimat opțiunea pentru filiera, profilul / domeniul 

și specializarea / calificarea de la următorul nivel de învățământ, doresc să continue studiile 

pe filiera teoretică, procentele pentru celelalte filiere (vocațională, tehnologică și 

învățământul profesional) fiind clar inferioare, 

- deși numărul (871) și procentul (26,76) celor care optează pentru profilul real sunt foarte 

apropiate de numărul (761) și procentul (23,38) celor care optează pentru profilul uman, 

din filiera teoretică, cu un plus pentru profilul real, cei mai mulți elevi optează pentru 

specializarea filologie, din cadrul profilului uman, mai precis 680 de elevi reprezentând 

20,89% din totalul de 3255. Totodată această specializare (filologia) înregistrează cele mai 

multe opțiuni și prin comparație cu oricare dintre celelalte specializări sau calificări, 

indiferent de filieră și profil, 

- dacă între cele două specializări ale profilului real: matematică-informatică și științele 

naturii se păstrează un echilibru în ceea ce privește numărul și procentul celor care optează 

pentru aceste specializări, între cele două specializări ale profilului uman: filologie și 

științe sociale se observă o puternică disproporție, 

 

 

 



 

- în timp ce specializarea filologie a profilul uman din filiera teoretică atrage cei mai mulți 

elevi, specializarea științe sociale din cadrul aceluiași profil, al aceleași filiere, atrage cei 

mai puțini elevi, prin comparație chiar cu oricare dintre celelalte specializări, indiferent de 

filieră și profil. Doar 81 de elevi reprezentând 2,49% din totalul de 3255, 

- profilurile tehnic și resurse naturale din cadrul filierei tehnologice nu reușesc însumate să 

ajungă la nivelul profilului servicii unde se înregistrează un număr de 490 de elevi, 

reprezentând 15,05% din totalul de 3255. 

 

 În ceea ce privește strict distribuția elevilor pe filierele de învățământ, aceasta este 

reprezentată grafic în figura de mai jos. 

 

 
 

Figura I.1.1: Distribuția în frecvențe absolute și relative a celor 3255 de elevi din județul Arad aflați în  

clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018 care și-au exprimat opțiunea pentru următorul nivel de învățământ, 

indicând un traseu educațional în județul Arad, după filiera de învățământ pentru care aceștia optează 

 

 

 În plus față de cele subliniate mai sus, din figura I.1.1 mai observăm și ordinea 

filierelor după numărul de opțiuni pe care le contabilizează. Astfel, avem în ordine 

descrescătoare: filiera teoretică, cea tehnologică, învățământul profesional și filiera 

vocațională. Mai remarcăm apoi și faptul că puse una peste cealaltă filiera tehnologică 

împreună cu învățământul profesional s-ar apropia destul de mult de nivelul filierei 

teoretice. 

 Pentru ilustrarea celor subliniate mai sus cu referire la această filieră teoretică foarte 

consistentă, în figurile următoare se reprezintă grafic distribuțiile în frecvențe absolute și 

relative a celor 1632 de elevi din județul Arad aflați în  clasa a VIII-a în anul școlar 2017-

2018 care și-au exprimat opțiunea pentru următorul nivel de învățământ, indicând un traseu 

educațional în județul Arad pe filiera de învățământ teoretică, după profilurile și 

specializările pentru care aceștia optează. 

 În figura I.1.2 și în figura I.1.3 observăm cum, deși numărul și procentul celor care 

optează pentru profilul real sunt foarte apropiate de numărul și procentul celor care optează 

pentru profilul uman, cei mai mulți elevi optează pentru specializarea filologie și cum, 

dacă între cele două specializări ale profilului real: matematică-informatică și științele 

naturii se păstrează un echilibru în ceea ce privește numărul și procentul celor care optează 

pentru aceste specializări, între cele două specializări ale profilului uman: filologie și 

științe sociale se observă o puternică disproporție. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura I.1.2: Distribuțiile în frecvențe absolute și relative a celor 1632 de elevi din județul Arad aflați în  

clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018 care și-au exprimat opțiunea pentru următorul nivel de învățământ, 

indicând un traseu educațional în județul Arad pe filiera de învățământ teoretică, după specializările pentru 

care aceștia optează 

 

 

 41,7% din cei 1632 de elevi ai filierei teoretice, deci aproape jumătate, doresc să 

urmeze filologia, din cadrul profilului uman, iar 53,4% din totalul de 1632 doresc să 

urmeze o specializare în cadrul profilului real. Cu alte cuvinte o singură specializare 

(filologia) contabilizează un număr de elevi destul de apropiat de cel contabilizat de 

profilul opus, cel real, reprezentat de alte două specializări distincte. Este deci evidentă 

aplecarea elevilor către această specializare a filologiei. 

 

 

 
 

Figura I.1.3: Distribuția în frecvențe absolute a celor 1632 de elevi din județul Arad aflați în  clasa a VIII-a 

în anul școlar 2017-2018 care și-au exprimat opțiunea pentru următorul nivel de învățământ, indicând un 

traseu educațional în județul Arad pe filiera de învățământ teoretică, după profilurile pentru care aceștia 

optează și distribuțiile în frecvențe absolute și relative a elevilor după specializările din cadrul profilurilor 

 

  

 

 

 



 În ceea ce privește filiera tehnologică, situația este repregentată grafic în figura de 

mai jos. 

 

 
Figura I.1.4: Distribuțiile în frecvențe absolute și relative a celor 852 de elevi din județul Arad aflați în  

clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018 care și-au exprimat opțiunea pentru următorul nivel de învățământ, 

indicând un traseu educațional în județul Arad pe filiera de învățământ tehnologică, după profilurile pentru 

care aceștia optează 

 

 Din totalul de 852 de elevi care doresc să urmeze o specializare în filiera 

tehnologică, 490 de elevi reprezentând 57% optează pentru profilul servicii, 202 elevi 

reprezentând 24% optează pentru profilul tehnic și 160 de elevi reprezentând 19% optează 

pentru profilul resurse naturale. 

 

 

I.2. Rezultatele detaliate ale simulării exprimării opțiunilor 
 

 În cele ce urmează sunt prezentate o serie de tabele conținând date foarte 

amănunțite referitoare la felul în care elevii se distribuie în funcție de opțiunile lor pe 

diferitele specializări și calificări din cadrul profilurilor regăsite în diversele unități de 

învățământ din județul Arad. 

 Rezultatele sunt atât de detaliate încât nu necesită alte comentarii. Pentru fiecare 

filieră, profil / domeniu și specializare / calificare sunt indicate unitățile de învățământ din 

tot județul Arad în care există specializările / calificările respective și pentru fiecare dintre 

aceste unități de învățământ sunt specificate în mod corespunzător numărul de clase 

propuse prin oferta educațională, numărul de locuri, ultima notă de admitere (cele din 

admiterea în anul școlar 2017-2018), codul regăsit în oferta educațională pentru 

specializarea din unitatea în cauză și numărul elevilor care optează pentru codul respectiv. 

 Astfel, cu titlu de exemplu, în tabelul I.2.1 avem distribuțiile în frecvențe absolute 

ale elevilor după unitățile de învățământ din județul Arad în care regăsim filiera teoretică, 

profilul real, specializările matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv 

informatică. În total avem 501 elevi care doresc să urmeze aceste specializări. Din cei 501, 

cei mai mulți, adică 90 de elevi, doresc să urmeze aceste specializări la Colegiul Național 

„Vasile Goldiș” Arad, 86 de elevi doresc aceleași specializări, dar la Colegiul Național 

„Moise Nicoară” Arad, 68 de elevi doresc să ajungă la Liceul Național de Informatică 

Arad pentru a studia în aceste specializări, 51 de elevi își doresc același lucru, dar la 

Colegiul Național „Ghiba Birta” Arad, iar 40 de elevi țintesc să ajungă pentru același lucru 

la Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal” Arad. 

 

 



 

 

 

 
Tabelul I.2.1: Distribuția în frecvențe absolute a opțiunilor elevilor pentru  filiera teoretică, profilul real, 

specializarea matematică-informatică sau matematică-informatică, intensiv informatică, 

după unitățile de învățământ în care se constituie clase cu această specializare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt.
Unitatea de învățământ

Limba de 

predare

Nr. clase 

propuse

Nr. locuri 

propuse

Ultima 

notă de 

admitere

Codul din 

oferta 

școlară

Nr. 

opțiuni 

elevi

intensiv engl. 1 28

română 1 28

intensiv engl. 1 28

română 1 28

intensiv engl. 1 28

română 2 56

intensiv engl. 1 28

română 1 28

5
Colegiul Naţional „Preparandia - Dimitrie 

Ţichindeal” Arad
română 1 28 9,32 114 40

6 Liceul „Mihai Viteazul” Ineu română 1 28 8,73 142 29

7 Liceul Teoretic  Sebiş română 1 28 7,26 198 26

8 Liceul  „Atanasie Marienescu” Lipova română 1 28 6,67 133 25

9 Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” Chișineu-Criș română 1 28 4,13 191 22

10
Colegiul „Csiky Gergely” Arad maghiară - cf. art. 

45(4) din Legea Educației

intensiv engl 

(maghiară)
0,5 14 7,14 129 14

11 Liceul Teoretic Pâncota română 1 28 2,84 195 13

12 Liceul „Ioan Buteanu” Gurahonţ română 1 28 5,42 138 12

13 Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica intensiv engl. 1 28 5,34 186 12

14 Liceul Teoretic  „Josef Gregor Tajovsky” Nădlac română 1 28 3,36 187 11

15 Liceul Teologic Penticostal Arad română 1 28 4,37 177 2

19,5 546 6,52 501

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică

 și matematică-informatică, intensiv informatică

1 Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad 118 90

4 Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad 107 51

TOTAL

8,33

3 Liceul Naţional de Informatică Arad 145 68

8,35

9,18

7,43

2 Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad 110 86



 

 

 

 
Tabelul I.2.2: Distribuția în frecvențe absolute a opțiunilor elevilor pentru  filiera teoretică, profilul real, 

specializarea științele naturii, după unitățile de învățământ în care se constituie clase cu această specializare 

 

 

 

 
Tabelul I.2.3: Distribuția în frecvențe absolute a opțiunilor elevilor pentru  filiera teoretică, profilul uman, 

specializarea filologie, după unitățile de învățământ în care se constituie clase cu această specializare 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt.
Unitatea de învățământ

Limba de 

predare

Nr. clase 

propuse

Nr. locuri 

propuse

Ultima 

notă de 

admitere

Codul din 

oferta 

școlară

Nr. 

opțiuni 

elevi

română 1 28

intensiv engl. 1 28

2 Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad intensiv engl 1 28 8,37 119 49

3 Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad intensiv engl 1 28 8,88 176 44

intensiv engl. 2 56 9,14 111 40

bilingv engl. 1 28 9,48 112 36

5 Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” Chișineu-Criș română 1 28 5,78 192 30

6 Liceul „Mihai Viteazul” Ineu  intensiv franceză 1 28 6,42 144 21

germană 1 28 6,18 181 21

intensiv germană 

/ engleză
1 28 6,94 182 18

8 Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici română 1 28 3,16 161 16

9 Liceul Teoretic  Sebiş română 1 28 4,89 199 13

10 Liceul Teoretic  Cermei română 1 28 3,97 183 12

11
Colegiul „Csiky Gergely” Arad maghiară - cf. art. 

45(4) din Legea Educației

intensiv engl 

(maghiară)
0.50 14 6,88 131 12

14 406 6,80 370TOTAL

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științele naturii

Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad

Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad

4

7

Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad1 108 588,3

Nr. 

crt.
Unitatea de învățământ

Limba de 

predare

Nr. clase 

propuse

Nr. locuri 

propuse

Ultima 

notă de 

admitere

Codul din 

oferta 

școlară

Nr. de 

opțiuni 

elevi

română 1 28 8,2 116 88

bilingv engl. 1 28 8,18 117 47

 intensiv engl 1 28

română 1 28

3 Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad bilingv engl. 1 28 8,22 106 62

4 Colegiul Naţional „Preparandia-Dimitrie Ţichindeal” Arad bilingv engl. 1 28 8,8 113 59

5 Liceul „Mihai Viteazul” Ineu  intensiv engl 1 28 7,37 141 54

6 Liceul Teoretic Pâncota română 1 28 6,35 194 52

7 Liceul  „Atanasie Marienescu” Lipova intensiv engl 1 28 5,94 132 45

8 Liceul Teoretic  Sebiş  intensiv engl 1 28 5,47 197 41

9 Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad română 1 28 8,84 109 40

10 Liceul „Ioan Buteanu” Gurahonţ română 1 28 5,8 137 32

bilingv germ. 

începători
1 28 6,62 179 28

germană 1 28 4,48 180 11

12 Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica română 1 28 2,51 185 18

13 Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici română 1 28 4,71 160 16

14 Colegiul Particular „Vasile Goldiș” Arad română 1 28 0

17 476 6,53 680

87

Filiera teoretică, profilul uman, specializarea filologie

TOTAL

Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad1

Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” Chișineu-Criș2

Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad11

1906,4



 

 

 

 

 
Tabelul I.2.4: Distribuția în frecvențe absolute a opțiunilor elevilor pentru  filiera teoretică, profilul uman, 

specializarea științe sociale, după unitățile de învățământ în care se constituie clase cu această specializare 

 

 

 

 
Tabelul I.2.5: Distribuția în frecvențe absolute a opțiunilor elevilor pentru  filiera vocațională, 

după specializare / calificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. Unitatea de învățământ
Limba de 

predare

Nr. clase 

propuse

Nr. locuri 

propuse

Ultima 

notă de 

admitere

Codul din 

oferta 

școlară

Nr. de 

opțiuni 

elevi

1 Liceul Tehnologic „Ştefan Hell“ Sântana română 1 28 5,14 171 33

2 Liceul Teoretic  „Josef Gregor Tajovsky” Nădlac română 1 28 3,94 188 30

3 Liceul Teoretic  „Josef Gregor Tajovsky” Nădlac slovacă 1 28 3,1 189 18

3 84 4,06 81

Filiera teoretică, profilul uman, specializarea științe sociale

TOTAL

Nr. 

crt.
Unitatea de învățământ Profilul

Limba de 

predare

Specializarea / 

calificarea

Nr. clase 

propuse

Nr. locuri 

propuse

Nr. 

opțiuni 

elevi

Arte 

vizuale
română

tehnician pentru 

tehnici artistice
2 56 64

Muzică română instrumentist 1 28 43

Teatru română
instructor de 

teatru
1 28 22

2 Liceul cu Program Sportiv Arad Sportiv română instructor sportiv 2 56 63

3
Colegiul Naţional „Preparandia - 

Dimitrie Ţichindeal” Arad
Pedagogic română

învăţători-

educatoare
1 28 61

4
Liceul Teologic Baptist „Alexa 

Popovici” Arad
bilingv engl. teologie baptistă 1 28 26

5 Liceul Teologic Penticostal Arad română
teologie 

penticostală
1 28 16

6 Seminarul Teologic Ortodox Arad română preot 1 28 3

42

10 280 340

Filiera vocațională

TOTAL

Elevul optează pentru filiera vocațională, dar nu specifică profilul și specializarea

Teologic

Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad1



 
Tabelul I.2.6: Distribuția în frecvențe absolute a opțiunilor elevilor pentru  filiera tehnologică, profilul tehnic, după specializare / calificare 

 

Nr. 

crt.
Unitatea de învățământ

Domeniul pregătirii 

de bază

Limba de 

predare
Specializarea / calificarea

Nr. clase 

propuse

Nr. locuri 

propuse

Ultima 

notă de 

admitere

Codul din 

oferta 

școlară

Nr. de 

opțiuni 

elevi

1 Liceul Teoretic  Sebiş Electromecanic română  tehnician electromecanic 1 28 2,52 196 36

2 Liceul Tehnologic Chişineu Criş Mecanică română tehnician mecatronist 1 28 2,37 151 33

3 Liceul „Mihai Viteazul” Ineu Mecanică română tehnician mecatronist 1 28 2,59 143 20

4 Liceul  „Atanasie Marienescu” Lipova Mecanică română tehnician prelucrări mecanice 1 28 4,01 134 17

5 Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad Mecanică intensiv engl
tehnician proiectant CAD 

(computer aided design)
1 28 3,55 120 16

Electric română tehnician în instalaţii electrice 1 28 3,62 153 14

Electronică 

automatizări
  română tehnician de telecomunicaţii 1 28

Electronică 

automatizări
română tehnician în automatizări 1 28

7 Liceul Tehnologic „Ştefan Hell“ Sântana Mecanică română
tehnician mecanic întreţinere şi 

reparaţii
1 28 3,53 170 10

8 Colegiul Tehnic de Construcţii și Protecţia Mediului Arad
Construcţii, instalații şi 

lucrări publice
română

tehnician desenator pentru 

construcţii și instalaţii
1 28 4,15 122 8

9 Liceul Tehnologic  de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad Mecanică română tehnician mecatronist 1 28 3,72 156 8

Industrie alimentară română
brutar-patiser-preparator produse 

făinoase
2 24 603 7

Mecanică română lăcătuș mecanic prestări servicii 1 12 538 3

11 Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad 1 28

1 12

Electric română
tehnician electrician electronist 

auto
1 28 2,68 165 6

Industrie textilă și 

pielărie
română tehnician designer vestimentar 1 28 4,45 159 2

Industrie textilă și 

pielărie
română confecţioner produse textile 1 28 620 0

Fabricarea produselor 

din lemn
română tapiţer-plăpumar-saltelar 1 28 614 0

Fabricarea produselor 

din lemn
română

tehnician designer mobilă și 

amenajări interioare
1 12 penitenciar 0

21 508 3,49 202TOTAL

6

10

13

tâmplar universalromână
Fabricarea produselor 

din lemn

Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu12

Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad14

Filiera tehnologică, profilul tehnic

Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad

Liceul Special „Sfânta Maria” Arad

Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad

154 15

613 7

4,74



 

 

 
Tabelul I.2.7: Distribuția în frecvențe absolute a opțiunilor elevilor pentru  filiera tehnologică, profilul resurse naturale și protecția mediului, după specializare / calificare 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt.
Unitatea de învățământ

Domeniul pregătirii 

de bază

Limba de 

predare
Specializarea / calificarea

Nr. clase 

propuse

Nr. locuri 

propuse

Ultima 

notă de 

admitere

Codul din 

oferta 

școlară

Nr. de 

opțiuni 

elevi

Protecţia mediului română tehnician ecolog și protecția calităţii mediului 1 28 5,81 168 38

Agricultură română tehnician zootehnist 1 28 3,38 167 14

intensiv engl 1 28

română 1 28

română
tehnician în prelucrarea produselor de origine 

animală
1 28

Agricultură intensiv engl tehnician veterinar 1 28 6,27 125 8

3 Liceul Tehnologic Chişineu Criş Protecţia mediului română tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 1 28 2,03 152 28

4 Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad Silvicultură română tehnician silvicultură şi exploatări forestiere 1 28 3,24 163 14

5 Liceul „Ioan Buteanu” Gurahonţ Agricultură română tehnician agromontan 1 28 2,34 136 8

6 Colegiul Tehnic de Construcţii și Protecţia Mediului Arad Protecţia mediului română tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 1 28 4,82 124 6

7 Liceul Special „Sfânta Maria” Arad Protecţia mediului română tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 1 12 6

11 292 4,20 160

5,72 126 38Industrie alimentară

Filiera tehnologică, profilul resurse naturale și protecția mediului

TOTAL

Liceul Tehnologic Săvârşin

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad

1

2

tehnician analize produse alimentare



 
Tabelul I.2.8: Distribuția în frecvențe absolute a opțiunilor elevilor pentru  filiera tehnologică, profilul servicii, după specializare / calificare 

 

Nr. 

crt.
Unitatea de învățământ

Domeniul pregătirii 

de bază

Limba de 

predare
Specializarea / calificarea

Nr. clase 

propuse

Nr. locuri 

propuse

Ultima 

notă de 

admitere

Codul din 

oferta 

școlară

Nr. de 

opțiuni 

elevi

română 2 56

intensiv engl 1 28

Comerț română tehnician în activități de comerț 1 28 7,37 103 37

Turism și alimentație intensiv engl  tehnician în turism 1 28 7,76 105 34

Estetica și igiena 

corpului omenesc
română coafor stilist 1 28 5,74 158 50

Comerț română tehnician în achiziţii şi contractări 1 28 3,14 157 1

Economic română tehnician în activităţi economice 1 28 6,05 140 34

Comerț română tehnician în activităţi de comerţ 1 28 2,42 139 11

Economic maghiară  tehnician în activităţi economice 1 28 5,96 128 33

Turism și alimentație maghiară  tehnician în turism 1 28 4,08 130 12

5 Liceul Tehnologic Vinga Economic română  tehnician în activităţi economice 1 28 3,59 174 27

6 Liceul Teoretic Pâncota Economic română tehnician în activităţi economice 1 28 4,41 193 27

7 Liceul Tehnologic Beliu Economic română tehnician în administraţie 1 28 4,08 148 23

Economic română  tehnician în activităţi economice 1 28 3,86 147 20

Comerț română  tehnician în activităţi de comerţ 1 28 2,64 146 13

9 Liceul Tehnologic Chişineu Criş Economic română tehnician în activităţi economice 1 28 2,42 150 17

10 Liceul Tehnologic „Moga Voievod” Hălmagiu Turism și alimentație română  tehnician în turism 1 28 2,68 164 17

11 Liceul Tehnologic „Ştefan Hell“ Sântana Economic română tehnician în activităţi economice 1 28 3,81 169 15

12 Liceul Tehnologic „Sava Brancovici" Ineu Turism și alimentație română  tehnician în turism 1 28 2,45 166 7

13 Liceul Tehnologic „Vasile Juncu" Miniș Economic română  tehnician în activităţi economice 1 28 2,8 173 6

14 Colegiul Particular „Vasile Goldiș” Arad Economic română tehnician în activități economice 1 28 0

22 616 4,36 490

4

Economic  tehnician în activităţi economice 7,65

TOTAL

Filiera tehnologică, profilul servicii

Colegiul Economic Arad1

Liceul „Sever Bocu” Lipova8

Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad

Liceul „Mihai Viteazul” Ineu

104 106

2

3

Colegiul „Csiky Gergely” Arad maghiară - cf. art. 

45(4) din Legea Educației



 

 

 

 
Tabelul I.2.9: Distribuția în frecvențe absolute a opțiunilor elevilor pentru  învățământul profesional, după 

specializare / calificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt.
Unitatea de învățământ

Domeniul pregătirii 

de bază
Specializarea / calificarea

Nr. clase 

propuse

Nr. locuri 

propuse

Codul din 

oferta 

școlară

Nr. 

opțiuni 

elevi

1 Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad 1 28

2 Liceul Tehnologic „Stefan Hell” Sântana 1 28

3 Liceul Tehnologic Chişineu Criş 2 56

4 Colegiul „Csiky Gergely” Arad (maghiară) 0,5 14

5 Liceul Tehnologic  de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad 1 28

6 Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu 0,5 14

7 Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad 1 28

8 Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Arad 2 56

9 Colegiul Economic Arad 0,5 14

10 Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Arad 2 56

11 Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu 1 28

12 Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Arad 1 28

13 Colegiul Economic Arad 0,5 14

14 Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad 1 28

15 Liceul  „Atanasie Marienescu” Lipova 1 28

16 Colegiul Particular „Vasile Goldiş” Arad 1 28

17 Liceul Teoretic  „Josef Gregor Tajovsky” Nădlac 1 28

18 Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad 1 28

19 Scoala Profesională „Astra” Arad (structură a SC Astra Vagoane Călători SA) 0,5 10

20 Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad 1 28

21 Scoala Profesională „Astra” Arad (structură a SC Astra Vagoane Călători SA) 0,5 10

22 Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad 0,5 14

23 Liceul Tehnologic Beliu 1 28

24 Nu se regăsește în oferta județului Arad Electric Electrician constructor 563 4

25 Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu
Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice
zidar, pietrar, tencuitor 1 28 575 4

26 Nu se regăsește în oferta județului Arad Turism şi alimentaţie Cofetar-patiser 600 4

27 Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad 0,5 14

28 Liceul Teoretic Sebiş 1 28

29 Scoala Profesională „Astra” Arad (structură a SC Astra Vagoane Călători SA) Electric
electrician aparate şi echipamente electrice şi 

energetice
0,5 10 568 3

30 Nu se regăsește în oferta județului Arad
Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 580 3

31 Nu se regăsește în oferta județului Arad Electromecanică
Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, 

electrocasnice şi din industria alimentară 
547 2

32 Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad
Electronică 

automatizări
electronist aparate şi echipamente 1 28 551 2

33 Colegiul Tehnic de Construcţii și Protecţia Mediului Arad
Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice
constructor structuri monolite 0,5 14 573 2

34 Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad Mecanică tinichigiu vopsitor auto 0,5 14 506 2

35 Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad Mecanică mecanic utilaje şi instalaţii în industrie 1 28 523 2

36 Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu Mecanică lăcătuș mecanic prestări servicii 0,5 14 538 1

37 Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad Electromecanică electromecanic utilaje și instalații industriale 0,5 14 543 1

38 Nu se regăsește în oferta județului Arad
Electronică 

automatizări
Electronist reţele de telecomunicaţii 552 1

39 Nu se regăsește în oferta județului Arad Electric
Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură 

electrocasnică 
572 1

40 Nu se regăsește în oferta județului Arad
Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice
Dulgher-tâmplar-parchetar 576 1

41 Nu se regăsește în oferta județului Arad Agricultură Zootehnist 593 1

42 Colegiul „Csiky Gergely” Arad (maghiară) Turism și alimentație lucrător hotelier 0,5 14 598 1

43 Colegiul  Tehnologic de Industrie Alimentară Arad Industrie alimentară brutar-patiser-preparator produse făinoase 1 28 603 1

44 Scoala Profesională „Astra” Arad (structură a SC Astra Vagoane Călători SA) Mecanică lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic 0,5 10 501 1

45 Scoala Profesională „Astra” Arad (structură a SC Astra Vagoane Călători SA) Mecanică strungar 0,5 10 507 1

46 Nu se regăsește în oferta județului Arad Mecanică Mecanic aeronave 521 1

47 Scoala Profesională „Astra” Arad (structură a SC Astra Vagoane Călători SA) Electromecanică  electromecanic material rulant 0,5 10 545 0

48 Colegiul Tehnic de Construcţii și Protecţia Mediului Arad
Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice
zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar 0,5 14 578 0

49 Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad
Industrie textilă și 

pielărie
confecţioner produse textile 1 28 620 0

34 928 431

630 60frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist
Estetica și igiena 

corpului omenesc

613 4tâmplar universal
Fabricarea produselor 

din lemn

601 40bucătarTurism și alimentație

tapiţer-plăpumar-saltelar
Fabricarea produselor 

din lemn

599 38
ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 

alimentaţie
Turism și alimentație

567 22 electrician exploatare joasă tensiuneElectric

597 14Comerț comerciant vânzător

TOTAL

Învățământul profesional

511 10sudorMecanică

527mecanic autoMecanică 192

530 9operator la masini cu comandă numericăMecanică

614 3



 

 

 

 

 

 

PARTEA  a II - a 
 

 

 

 

Ancheta sociologică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.1 Obiectivele anchetei sociologice 
 

 Prin ancheta sociologică s-au urmărit o serie de aspecte legate de opțiunile elevilor, 

opiniile acestora, interese, motivații, factori care influențează direct sau indirect deciziile 

elevilor. Astfel, obiectivele anchetei au fost: 

 

 II.1.1 Obiective generale 

 OG.1) Cunoașterea opțiunilor elevilor din clasele a VIII-a (din județul Arad) în 

ceea ce privește continuarea studiilor la nivel liceal/profesional; 

 OG.2) Radiografierea motivațiilor, intențiilor, solicitărilor, intereselor, dorințelor și 

așteptărilor elevilor aflați în clasele a VIII-a  în scopul unei mai bune calibrări a ofertei 

educaționale a școlilor, respectiv a unei fundamentări eficiente a planului de școlarizare pe 

anul 2018-2019. 

 

 II.1.2 Obiective specifice 

 OS.1) Identificarea ratei de continuare a studiilor la următorul nivel de învățământ, 

prin investigarea intențiilor exprimate de elevii din clasele a VIII-a (din județul Arad); 

 OS.2) Determinarea motivelor pentru care unii elevi aflați în clasa a VIII-a 

intenționează să nu continue școala; 

 OS.3) Identificarea ratelor de continuare a studiilor pe filiera teoretică, vocațională, 

tehnologică și învățământul profesional; 

 OS.4) Stabilirea corespondenței dintre opțiunile elevilor în privința profilurilor / 

domeniilor și specializărilor / calificărilor profesionale pe care doresc să le urmeze și oferta 

educațională; 

 OS.5) Determinarea specializărilor / calificărilor pe care elevii nu le-au regăsit în 

oferta educațională din județul Arad; 

 OS.6) Identificarea școlilor la care elevii aflați în clasele a VIII-a doresc să-și 

continue studiile; 

 OS.7) Cunoașterea motivelor care determină alegerea unei anumite școli pentru 

continuarea studiilor; 

 OS.8) Stabilirea gradului de informare a elevilor asupra ofertei educaționale din 

județul Arad; 

 OS.9) Cunoașterea momentului când elevii aflați în clasele a VIII-a au fost 

informați în privința ofertei educaționale din județul Arad; 

 OS.10) Stabilirea oportunității prezentării ofertei educaționale a diferitelor unități 

de învățământ de nivel liceal / profesional de către profesorii din școlile respective; 

 OS.11) Stabilirea oportunității prezenței profesorului consilier școlar în școală 

pentru a derula activități de consiliere și orientare școlară și profesională. 

 

 

II.2 Operaționalizarea conceptelor – schema operațională 
 

 În conformitate cu obiectivele trasate mai sus, conceptele au fost operaționalizate în 

indicatori și indici ai anchetei sociologice așa cum se prezintă în schema operațională de pe 

paginile următoare. 

 Acești indici au fost transpuși în itemii instrumentului de cercetare specific metodei 

anchetei sociologice, adică în întrebările chestionarului care a fost aplicat elevilor, 

chestionar prezentat în anexa 3 la studiu (vezi în secțiunile anterioare). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Concepte Indicatori Indici 

Continuarea sau 

necontinuarea 

studiilor 

Intenția de a continua sau nu școala după 

finalizarea clasei a VIII-a 

Scală nominală: 

1. să continui școala 

2. să nu continui școala 

Motivele intenției de a nu continua școala 

Scală nominală: 

1. plec în străinătate 

2. vreau să muncesc (să lucrez) / mă angajez 

3. voi desfășura activități gospodăreşti 

    (îngrijirea animalelor; îngrijirea persoanelor: frați, surori; lucrul la câmp; etc.) 

4. consider că şcoala nu mă va ajuta pe viitor 

5. nu am susținere financiară, nu am bani ca să continui școala 

6. nu mă lasă părinții 

7. şcoala pe care aş dori să o urmez se află la o distanță prea mare de domiciliu 

8. nu găsesc în oferta şcolilor profilul/specializarea/calificarea pe care o doresc 

9. alte motive. Care? 

Filiera școlară 
Intenția de a continua studiile pe o 

anumită filieră de învățământ 

Scală nominală: 

1. liceu teoretic 

2. liceu vocațional 

3. liceu tehnologic 

4. școală profesională 

5. nu m-am decis 

6. nu știu / nu răspund 

Oferta 

educațională a 

liceelor 

Regăsirea opțiunilor elevilor în privința 

profilurilor / domeniilor și specializărilor / 

calificărilor profesionale în oferta 

educațională 

Scală nominală: 

1. Da, am regăsit profilurile / specializările / calificările pe care le doresc 

2. Nu, nu am regăsit profilurile / specializările / calificările pe care le doresc 

3. Nu m-am informat cu privire la acest aspect 

4. Nu m-am hotărât încă ce profil / specializare / calificare să urmez 

5. Nu contează profilul / specializarea / calificarea, doar să-mi continui studiile 

Specializări care nu se regăsesc în oferta 

educațională din județul Arad 

Scală nominală, răspuns liber, deschis: Ce specializare / calificare îți dorești și nu ai regăsit-o în 

oferta liceelor / învățământului profesional din județul Arad? Numește specializarea / calificarea 



Alegerea școlii 

Numirea unităților de învățământ pentru 

care optează elevii 

Scală nominală, răspuns liber, deschis: Numește școala la care dorești să îți continui studiile (o 

școală, prima opțiune) 

Principalul motiv în alegerea școlii 

Scală nominală: 

1. Este cea mai aproape de casă (de domiciliu) 

2. Vreau să rămân în şcoala în care am fost 

3. In această şcoală am găsit specializarea / calificarea pe care mi-o doresc 

4. Părinții mi-au spus să mă duc la această şcoală 

5. In această şcoală se duc cei mai mulți dintre prietenii mei 

6. Prestigiul şcolii 

7. Specializarea / calificarea urmată îmi oferă posibilitatea să muncesc cu contract de muncă şi 

să fiu plătit 

8. În această şcoală cred că pot face față cerințelor / exigențelor 

9. Baza materială a şcolii 

10. Alt motiv. Care? 

Informarea și 

consilierea 

privind 

orientarea 

școlară și 

profesională 

Informarea cu privire la oferta 

educațională din județul Arad 

Scală nominală: 

1. Da             

2. Nu             

Momentul informării cu privire la oferta 

educațională 

Scală nominală: 

1. În acest an şcolar (din septembrie până în prezent) 

2. În anul şcolar trecut 

3. Mai demult 

Oportunitatea prezentării ofertei 

educaționale de către profesorii din școlile 

de nivel liceal / profesional 

Scală nominală: 

1. Da             

2. Nu             

Oportunitatea prezenței unui profesor 

consilier școlar pentru a derula activități 

de consiliere și orientare școlară și 

profesională 

Scală nominală: 

1. Da             

2. Nu             

 

 

 

 



 

II.3 Ipotezele anchetei sociologice 
 

 

 II.3.1 Ipoteze generale 

 IG.1) Elevii aflați în clasele a VIII-a (din județul Arad) optează în majoritate pentru 

continuarea studiilor în învățământul liceal sau profesional. 

 IG.2) Identificarea şi evaluarea opțiunilor elevilor în privința continuării sau a 

necontinuării studiilor determină o calibrare mai eficientă a ofertei educaționale a școlilor, 

pliată pe solicitările, interesele, dorințele și așteptările elevilor. 

 

 II.3.2 Ipoteze de lucru 

 I.1) Majoritatea elevilor aflați în clasa a VIII-a optează pentru continuarea studiilor 

în învățământul liceal sau profesional, indiferent de gen și mediu de rezidență; 

 I.2) Intenția de a nu continua studiile este motivată de dorința de a pleca în 

străinătate, de a se angaja sau de a munci; 

 I.3) Majoritatea elevilor care intenționează să își continue studiile la următorul nivel 

de învățământ au regăsit în oferta educațională din județul Arad profilurile / domeniile și 

specializările / calificările pe care și le doresc; 

 I.4) Specializările / calificările pe care unii elevi, deși își doresc să le urmeze,  nu 

le-au regăsit în oferta educațională din județul Arad sunt în profilul militar sau în anumite 

domenii ale învățământului profesional; 

 I.5) Există o pondere ridicată de elevi care au mediul de rezidență în rural, dar care 

doresc să urmeze un liceu din municipiul Arad; 

 I.6) Principalele motive care determină alegerea unui anumit liceu sunt: apropierea 

de domiciliu și profilurile / specializările / calificările din școala respectivă; 

 I.7) Cei mai mulți dintre elevii din clasele a VIII-a au fost informați cu privire la 

oferta educațională din județul Arad; 

 I.8) Cei mai mulți elevi consideră că prezentarea unor informații de către profesorii 

de la licee sau școlile profesionale i-ar ajuta să ia o decizie privind alegerea profilului,  

specializării și/sau calificării; 

 I.9) Oportunitatea prezenței profesorului consilier școlar în școală pentru a derula 

activități de consiliere și orientare școlară și profesională este apreciată pozitiv de cei mai 

mulți dintre elevi. 

 

 

II.4 Metoda și tehnica anchetei sociologice 
 

 Metoda de cercetare folosită a fost ancheta sociologică, iar tehnica aceea a anchetei 

directe. Instrumentul de cercetare specific, chestionarul, s-a intitulat „CHESTIONAR 

privind opțiunile elevilor din clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018”. Acesta conține 14 

întrebări vizând: intenția elevilor de a continua sau nu școala, motivele pentru care 

intenționează să nu continue școala (dacă este cazul), filiera pe care intenționează să 

continue școala, faptul dacă au regăsit în ofertele liceelor profilurile / specializările / 

calificările pe care și le doresc, școala la care doresc să-și continue studiile, motivele care 

au determinat alegerea școlii respective, informarea asupra ofertei educaționale din județul 

Arad și momentul când au fost informați, importanța prezentării ofertei de către profesorii 

de la licee, importanța consilierii și orientării școlare și profesionale realizate de către 

profesorii consilieri școlari și datele factuale: sexul, mediul de rezidență al elevului, școala 

de proveniență și vârsta. 

 

 

 

 

 

 



 

II.5 Eșantionul 
 

 Așa cum am menționat anterior în cadrul acestui raport de cercetare, la punctul „I.1. 

Rezultatele generale ale simulării exprimării opțiunilor”, statistica Inspectoratului Școlar 

Județean Arad indică un număr total de 3703 elevi înscriși în clasa a VIII-a în anul școlar 

2017-2018, în județul Arad, dar din datele cercetării, prin însumarea tuturor elevilor care 

figurează cu nume și prenume în cataloagele claselor, rezultă un număr total de 3632 de 

elevi, număr total la care ne-am raportat în calculele realizate și pe care îl luăm în 

considerare și în această parte a anchetei sociologice ca fiind numărul ce constituie 

volumul populației (totale) învestigate. 

 Ancheta sociologică s-a realizat pe eșantion, adică au aplicat chestionarul un număr 

de 455 de elevi, extrași printr-o procedură specifică de eșantionare din populația indicată a 

celor 3632 care figurează în cataloagele claselor a VIII-a în anul școlar 2017-2018. 

 

 Astfel: 

Volumul populației: 3632 elevi 

Volumul eșantionului: 455 elevi 

Procedura de eșantionare: aleatoare stratificată (după gen și mediul de rezidență) 

Nivelul de încredere (de probabilitate): 95% 

Eroarea maximă admisă: ±5% 

 

 Structura eșantionului se prezintă în felul următor: 

 
Figura II.5.1: Distribuțiile în frecvențe absolute (numărul de elevi) și relative (procentele corespunzătoare) a 

celor 455 de elevi care compun eșantionul extras din populația școlară de clasa a VIII-a din județul Arad în 

anul școlar 2017-2018, după caracteristicile gen (sexul) și mediu de rezidență 

 

 După cum se poate observa în reprezentarea grafică de mai sus, din cei 455 de elevi 

de clasa a VIII-a care compun eșantionul, un număr de 235 de elevi (reprezentând 51,6% 

din totalul de 455) sunt băieți și 220 (reprezentând 48,4%) sunt fete, iar 199 (43,7% din 

totalul de 455) sunt elevi cu mediul de rezidență în urban și 256 (56,3%) au mediul de 

rezidență în rural. 

 Această structură a eșantionului este una bine echilibrată și proporționată și 

corespunde structurii populației cercetate din care subiecții au fost selectați (extrași). 

 În tabelul și graficul de pe pagina următoare este prezentată asocierea dintre 

caracteristica „gen” și caracteristica „mediul de rezidență”, precum și testul de semnificație 

pentru această asociere. Nu se constată diferențe semnificative statistic. 

 

 

 

 



  Genul 
Total 

  Masculin Feminin 

Mediul de 

rezidentă 

Urban 

107 

53,8% 

45,5% 

23,5% 

92 

46,2% 

41,8% 

20,2% 

199 

100% 

43,7% 

43,7% 

Rural 

128 

50% 

54,5% 

28,1% 

128 

50% 

58,2% 

28,1% 

256 

100% 

56,3% 

56,3% 

Total 

235 

51,6% 

100% 

51,6% 

220 

48,4% 

100% 

48,4% 

455 

100% 

100% 

100% 

Tabelul II.5.1: Asocierea caracteristicilor „gen” și „mediu de rezidență” ale elevilor care compun 

eșantionul extras din populația școlară de clasa a VIII-a din județul Arad în anul școlar 2017-2018 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,637
a
 1 ,425   

Continuity Correction
b
 ,495 1 ,482   

Likelihood Ratio ,637 1 ,425   

Fisher's Exact Test    ,450 ,241 

Linear-by-Linear 

Association 
,635 1 ,425   

N of Valid Cases 455     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 96,22. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Tabelul II.5.2: Testul χ
2
 pentru asocierea caracteristicilor „gen” și „mediu de rezidență” ale elevilor care 

compun eșantionul extras din populația școlară de clasa a VIII-a din județul Arad în anul școlar 2017-2018 

 

 
Figura II.5.2: Asocierea caracteristicilor „gen” și „mediu de rezidență” ale elevilor care compun eșantionul 

extras din populația școlară de clasa a VIII-a din județul Arad în anul școlar 2017-2018 

 

 



 În ceea ce privește vârsta elevilor cuprinși în eșantion situația se reprezintă în 

graficul de mai jos. Remarcăm faptul că, așa cum este de așteptat, 91,4% dintre elevii 

respondenți au vârstele de 13 sau 14 ani împliniți, cei mai mulți având 14 ani, vârsta 

normală, corespunzătoare nivelului de școlarizare la care aceștia se regăsesc. 

 
 

Figura II.5.3: Distribuția în frecvențe absolute (numărul de elevi) și relative (procentele corespunzătoare) a 

celor 455 de elevi care compun eșantionul extras din populația școlară de clasa a VIII-a din județul Arad în 

anul școlar 2017-2018, după caracteristica „vârstă” 

 

 

 

II.6 Rezultatele anchetei sociologice 
 

 În această secțiune a raportului sunt prezentate rezultatele cercetării propriu-zise 

derulate prin ancheta sociologică, adică datele obținute prin aplicarea chestionarelor și o 

serie de interpretări ale acestor date. Concluziile se limitează la ilustrarea distribuțiilor 

simple de frecvențe după fiecare variabilă și câteva asocieri care merită o atenție deosebită. 

 În acest fel, luând pe rând întrebările din chestionar, prima face referire la intenția 

elevilor de a continua sau nu școala. 

 
 

Figura II.6.1: Distribuția elevilor din județul Arad aflați în clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018, 

după intenția de a continua sau nu școala 

 



 447 de elevi din totalul de 455 al celor chestionați (care compun eșantionul) 

răspund afirmativ la prima întrebare, ceea ce înseamnă că 98,2% din elevii din județul 

Arad aflați în clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018, deci majoritatea, doresc să continue 

școala prin urmarea unei specializări sau calificări în învățământul liceal sau profesional. 

 Doar 8 elevi din cei chestionați, însemnând 1,8%, declară că intenționează să nu 

continue studiile. Dintre aceștia, 2 elevi (0,4%) spun că pleacă în străinătate, tot doi 

însemnând 0,4 procente spun că vor să muncească / să se angajeze, unul, adică 0,2%, spune 

că nu are susținerea financiară necesară, iar restul de trei (0,6%) nu știu sau nu răspund, 

deci nu pot specifica un motiv pentru care nu doresc să continue școala. 

 În ceea ce privește filiera de învățământ pe care doresc să o urmeze cei care 

intenționează să își continue școala, aspect surprins prin întrebarea a treia din chestionar, 

datele rezultate din ancheta sociologică, reprezentate grafic în Figura II.6.2 de mai jos, 

concordă întru totul cu cele obținute prin etapa simulării exprimării opțiunilor elevilor, 

procentele înscriindu-se în marja de eroare stabilită prin procedura de eșantionare, ceea ce 

constituie, prin comparație, o validare a demersului sociologic de cercetare selectivă prin 

metoda anchetei. Pentru ilustrarea acestui fapt, sub Figura II.6.2 se reproduce graficul din 

Figura I.1.1 de la punctul I.1. Rezultatele generale ale simulării exprimării opțiunilor din 

prezentul raport de cercetare, iar pe pagina următoare se realizează și un tabel de 

comparare a rezultatelor obținute prin cele două etape ale studiului precum și un grafic 

comparativ corespunzător. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.6.2: Distribuția elevilor din județul Arad aflați în clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018, 

după filierele de învățământ pe care intenționează să își continue studiile 
 

 
Figura I.1.1: Distribuția în frecvențe absolute și relative a celor 3255 de elevi din județul Arad aflați în  

clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018 care și-au exprimat opțiunea pentru următorul nivel de învățământ, 

indicând un traseu educațional în județul Arad, după filiera de învățământ pentru care aceștia optează 

 



 

              

 

 

                      Frecvențe 

 

    Filiere 

Date obținute prin 

simularea opțiunilor 

Date obținute prin 

ancheta sociologică 

Eroarea 

(a-b) 
Frecvențe 

absolute 

(număr 

de elevi) 

Frecvențe 

relative 

(procente la 

totalul de 

3255 de elevi) 

(a) 

Frecvențe 

relative 

(procente la 

totalul de 

443 de elevi) 

(b) 

Frecvențe 

absolute 

(număr 

de elevi) 

Filiera teoretică 

(Liceu teoretic) 
1632 50,14% 47% 208 3,14% 

Filiera tehnologică 

(Liceu tehnologic) 
852 26,17% 19% 84 7,17% 

Înv. profesional 

(Școala profesională) 
431 13,24% 13,7% 61 -0,46% 

Filiera vocațională 

(Liceu vocațional) 
340 10,45% 11,3% 50 -0,85% 

Indeciși   9% 40  

TOTAL 3255 100% 100% 443  

Eroarea maximă admisă ±5% 
Tabelul II.6.1: Date comparative între rezultatele obținute prin simularea opțiunilor elevilor din județul Arad 

aflați în  clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018 și ancheta sociologică asupra acestora, referitoare la 

filierele de învățământ pentru care optează acești elevi în continuarea studiilor la următorul nivel 

 
Figura II.6.3: Distribuțiile în frecvențe relative ale elevilor din județul Arad aflați în  clasa a VIII-a în anul 

școlar 2017-2018 după filierele de învățământ pentru care optează aceștia în continuarea studiilor, obținute 

prin simularea exprimării opțiunilor elevilor, respectiv prin ancheta sociologică 

 

 Interpretarea rezultatelor obținute prin ancheta sociologică referitoare la filierele de 

învățământ pe care doresc să le urmeze absolvenții clasei a VIII-a sunt prin urmare aceleași 

cu cele enunțate deja la partea a I-a a raportului, motiv pentru care nu mai revenim asupra 

lor (vezi I.1. Rezultatele generale ale simulării exprimării opțiunilor). 

 În schimb însă, în plus față de cele deja menționate, mai putem remarca aici faptul 

că există o diferență semnificativă statistic în asocierea dintre această variabilă a filierelor 

pentru care optează elevii și genul și mediul lor de rezidență. Astfel, procentele din totalul 

fetelor care intenționează să continue școala pe filiera teoretică (49,8%) și pe cea 

vocațională (13,6%) sunt semnificativ mai mari decât cele din totalul băieților care 

intenționează să continue școala pe aceleași filiere (44,3%, respectiv 9,1%), în timp ce din 

totalul băieților este semnificativ mai mare procentul celor care intenționează să continue 



școala în învățământul profesional (18,3%) prin comparație cu cel al fetelor (8,9%), iar din 

totalul elevilor cu mediul de rezidență în urban sunt mai mulți cei care se orientează către 

filiera teoretică (54,1%) sau sunt indeciși (11,3%), în timp ce elevii cu mediul de rezidență 

în rural se orientează mai mult către filiera tehnologică (23,3%) și învățământul profesional 

(16,9%). În tabelele de mai jos sunt prezentate aceste asocieri și testele de semnificație. 

 

  Intenționezi să îți continui studiile la: 

Total 
  

Liceu 

teoretic 

Liceu 

vocațional 

Liceu 

tehnologic 

Învățământ 

profesional 
Indeciși 

Genul 

Masculin 
102 21 45 42 20 230 

44,3% 9,1% 19,6% 18,3% 8,7% 100% 

Feminin 
106 29 39 19 20 213 

49,8% 13,6% 18,3% 8,9% 9,4% 100% 

Total 
208 50 84 61 40 443 

47% 11,3% 19% 13,8% 9% 100% 

Tabelul II.6.2: Asocierea dintre caracteristica „gen” și opțiunea pentru filiera de învățământ 

(alegerea filierei de învățământ în funcție de genul elevilor) 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,820
a
 4 ,044 

Likelihood Ratio 10,029 4 ,040 

Linear-by-Linear Association 3,062 1 ,080 

N of Valid Cases 443   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,23. 

Tabelul II.6.3: Testul χ
2
 pentru asocierea dintre caracteristica „gen” și opțiunea pentru filiera de învățământ 

 

  Intenționezi să îți continui studiile la: 

Total 
  

Liceu 

teoretic 

Liceu 

vocațional 

Liceu 

tehnologic 

Învățământ 

profesional 
Indeciși 

Mediul 

de 

rezidență 

Urban 
105 22 26 19 22 194 

54,1% 11,3% 13,4% 9,8% 11,3% 100% 

Rural 
103 28 58 42 18 249 

41,4% 11,2% 23,3% 16,9% 7,2% 100% 

Total 
208 50 84 61 40 443 

47% 11,3% 19% 13,8% 9% 100% 

Tabelul II.6.4: Asocierea dintre caracteristica „mediu de rezidență” și opțiunea pentru filiera de învățământ 

(alegerea filierei de învățământ în funcție de mediul de rezidență) 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,411
a
 4 ,004 

Likelihood Ratio 15,690 4 ,003 

Linear-by-Linear Association 3,336 1 ,068 

N of Valid Cases 443   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,52. 

Tabelul II.6.5: Testul χ
2
 pentru asocierea dintre caracteristica „mediu de rezidență” 

și opțiunea pentru filiera de învățământ 

 



 Deși studiul opțiunilor s-a desfășurat în noiembrie-decembrie 2017, deci cu o bună 

perioadă de timp înainte de data absolvirii, se constată că elevii din județul Arad aflați în 

clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018 au deja o orientare în ceea ce privește viitorul 

parcurs educațional. Pe lângă faptul că majoritatea celor care doresc să își continue studiile 

știu care este filiera de învățământ pe care intenționează să o urmeze la următorul nivel de 

școlarizare, majoritatea (90,45%) spun că au regăsit în oferta educațională din județul Arad 

și specializările / calificările pe care le doresc. 5,9% nu sunt încă hotărâți ce profil și 

specializare / calificare să urmeze și doar o mică parte nu au regăsit în oferta educațională 

profilul / specializarea / calificarea dorite (1,8%; în speță acei elevi care-și doresc să ajungă 

la un liceu militar), nu s-au informat încă cu privire la acest aspect (1,4%) sau spun că nu 

contează profilul / specializarea / calificarea ci doar să continue școala (0,45%). Graficul 

din figura de mai jos reflectă aceste date. 

 

 
Figura II.6.4: Distribuția în frecvențe relative a elevilor din județul Arad aflați în  clasa a VIII-a în anul 

școlar 2017-2018, referitoare la profilurile / specializările / calificările regăsite în oferta educațională 

 

 De asemenea, majoritatea elevilor (91,9%) specifică și școala la care doresc să își 

continue studiile. Coroborat cu rezultatele din etapa simulării exprimării opțiunilor, 

clasamentul unităților de învățământ de nivel liceal din județul Arad, în ordinea 

descrescătoare a numărului de elevi care optează pentru specializări / calificări din unitățile 

respective este prezentat în Tabelul II.6.6 de pe pagina următoare. Pe primul loc se distinge 

Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad pentru care optează un număr de 274 de elevi 

reprezentând 8,58% din totalul de 3195 al celor care au specificat o unitate de învățământ 

cu profiluri / specializări / calificări regăsite în oferta educațională din județul Arad. La 

polul opus se află Seminarul Teologic Ortodox Arad ales de doar 3 elevi însemnând 0,09 

procente din totalul menționat. După Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad, pe locurile 2 

și 3 se situează Colegiul Economic Arad cu un scor de 211 elevi reprezentând 6,6 procente, 

respectiv Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad cu 202 elevi reprezentând 6,3 procente. 

În ordine, apoi urmează Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad, Liceul „Mihai 

Viteazul” Ineu, Colegiul Naţional „Preparandia - Dimitrie Ţichindeal” Arad, Colegiul 

Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad, Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” Chișineu-Criș, Colegiul de 

Arte „Sabin Drăgoi” Arad, Liceul Tehnologic „Stefan Hell” Sântana și Liceul Teoretic  

Sebiş, fiecare dintre acestea înregistrând peste 100 de elevi, deci câte un procent mai mare 

decât 3% din totalul de 3195. De remarcat și faptul că, dacă ne referim doar la unitățile din 

municipiul Arad, pe primele cinci locuri se mențin aceleași școli despre care, în mod 

tradițional, cel puțin în percepția publică, se consideră că sunt liceele de top. 

 

 



 

Locul Unitatea de învățământ 
Nr. de 

elevi 
% 

1 Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad 274 8,58 

2 Colegiul Economic Arad 211 6,60 

3 Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad 202 6,32 

4 Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad 171 5,35 

5 Liceul „Mihai Viteazul” Ineu 169 5,29 

6 Colegiul Naţional „Preparandia - Dimitrie Ţichindeal” Arad 160 5,01 

7 Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad 143 4,48 

8 Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” Chișineu-Criș 139 4,35 

9 Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad 129 4,04 

10 Liceul Tehnologic „Stefan Hell” Sântana 118 3,69 

11 Liceul Teoretic  Sebiş 116 3,63 

12 Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova 97 3,04 

13 Liceul Tehnologic Chişineu-Criş 92 2,88 

14 Liceul Teoretic Pâncota 92 2,88 

15 Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad 88 2,75 

16 Colegiul „Csiky Gergely” Arad 80 2,50 

17 Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad 78 2,44 

18 Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad 70 2,19 

19 Liceul Naţional de Informatică Arad 68 2,13 

20 Liceul cu Program Sportiv Arad 63 1,97 

21 Liceul Teoretic  „Josef Gregor Tajovsky” Nădlac 60 1,88 

22 Liceul „Ioan Buteanu” Gurahonţ 52 1,63 

23 Liceul Tehnologic Săvârşin 52 1,63 

24 Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Arad 48 1,50 

25 Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 47 1,47 

26 Liceul Tehnologic „Sava Brancovici" Ineu 47 1,47 

27 Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „Caius Iacob” Arad 43 1,35 

28 Liceul „Sever Bocu” Lipova 33 1,03 

29 Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici 32 1,00 

30 Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Pecica 30 0,94 

31 Liceul Tehnologic Vinga 27 0,85 

32 Liceul Tehnologic Beliu 24 0,75 

33 Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” Arad 20 0,63 

34 Liceul Teologic Penticostal Arad 18 0,56 

35 Liceul Tehnologic „Moga Voievod” Hălmagiu 17 0,53 

36 Colegiul Tehnic de Construcţii și Protecţia Mediului Arad 16 0,50 

37 Liceul Special „Sfânta Maria” Arad 16 0,50 

38 Colegiul Particular „Vasile Goldiş” Arad 13 0,41 

39 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad 13 0,41 

40 Liceul Teoretic Cermei 12 0,38 

41 Liceul Tehnologic „Vasile Juncu” Miniș 6 0,19 

42 Școala Profesională „Astra” Arad (structură a SC Astra Vagoane Călători SA) 6 0,19 

43 Seminarul Teologic Ortodox Arad 3 0,09 

TOTAL 3195 100 

Tabelul II.6.6: Clasamentul unităților de învățământ de nivel liceal din județul Arad, în ordinea 

descrescătoare a numărului de elevi care optează pentru specializări / calificări din unitățile respective 

 



  

 Întrebați fiind ce determină alegerea școlii, 35,8% dintre elevi motivează că în 

școala respectivă au găsit specializarea / calificarea pe care și-o doresc, 24,7% reclamă 

apropierea de domiciliu, iar 12,3% spun că vor să rămână în școala în care sunt în prezent. 

 

 
 

Figura II.6.5: Distribuția în frecvențe relative a elevilor din județul Arad aflați în  clasa a VIII-a în anul 

școlar 2017-2018, după principalul motiv care determină alegerea școlii pentru continuarea studiilor la 

următorul nivel de învățământ 

 

 Asocierea acestei variabile cu genul respondenților nu relevă diferențe 

semnificative din punct de vedere statistic, deci alegerea școlii nu depinde de genul 

elevilor, însă așa cum era de așteptat, asocierea cu mediul lor de rezidență indică faptul că 

alegerea școlii este determinată de locul în care aceștia își au domiciliul. În acest sens, 

observăm spre exemplu că 32,7% dintre elevii cu mediul de rezidență în rural se orientează 

către școlile cele mai apropiate de casă (de domiciliu), în timp ce pentru 20,5% dintre cei 

cu mediul de rezidență în urban contează mai mult să rămână în școala în care se află în 

prezent. În Tabelul II.6.7 de pe pagina următoare se ilustrează această asociere, iar în 

Tabelul II.6.8 se prezintă testul de semnificație. 

 În plus, trebuie luat în considerare și că aceste motive care determină alegerea școlii 

se corelează în mod evident și cu nivelul de școlarizare din oferta educațională a unităților 

de învățământ din județul Arad. Cei mai mulți elevi din rural se află în școli gimnaziale, 

deci în școli care nu au nivel liceal. Ca atare nu pot rămâne în școala în care sunt în prezent 

elevi, ci sunt nevoiți să se ducă la o altă școală, această alegere fiind legată de apropierea 

de domiciliu. Spre deosebire, mulți dintre elevii de clasa a VIII-a din urban sunt deja 

înscriși în școli care au și nivelul liceal, ceea ce face ca aceștia să își dorească într-o măsură 

mai mare să rămână în aceeași școală. Mai mult, în cazul lor nu se pune atât de acut 

problema apropierii de domiciliu, unitățile de învățământ de nivel liceal regăsindu-se cu 

precădere în mediul urban. 

 

 

 

 

 



Care este principalul motiv care te-a determinat să alegi 

această școală și nu alta? 

Mediul de 

rezidență: Total 

Urban Rural 

Este cea mai aproape de casă (de domiciliu). 
26 

14,1% 

80 

32,7% 

106 

24,7% 

Vreau să rămân în școala în care am fost. 
38 

20,5% 

15 

6,1% 

53 

12,3% 

În această școală am găsit specializarea / calificarea 

pe care mi-o doresc. 

61 

33% 

93 

38% 

154 

35,8% 

Părinții mi-au spus să mă duc la această școală. 
7 

3,8% 

6 

2,4% 

13 

3% 

În această școală se duc cei mai mulți dintre prietenii mei. 
11 

5,9% 

10 

4,1% 

21 

4,9% 

Prestigiul scolii. 
16 

8,6% 

11 

4,5% 

27 

6,3% 

Specializarea / calificarea urmată îmi oferă posibilitatea să 

muncesc cu contract de muncă și să fiu plătit. 

6 

3,2% 

6 

2,4% 

12 

2,8% 

În această școală cred că pot face față 

cerințelor / exigențelor. 

18 

9,7% 

22 

9% 

40 

9,3% 

Baza materială a școlii. 
2 

1,1% 

2 

0,8% 

4 

0,9% 

TOTAL 
185 

100% 

245 

100% 

430 

100% 

Tabelul II.6.7: Asocierea dintre mediul de rezidență al elevilor din județul Arad aflați în clasa a VIII-a în 

anul școlar 2017-2018 și motivele care determină alegerea școlii pentru continuarea studiilor la nivel liceal 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 37,957
a
 8 ,000 

Likelihood Ratio 38,919 8 ,000 

Linear-by-Linear Association 5,122 1 ,024 

N of Valid Cases 430   

a. 2 cells (11,1%) have expected count less than 5. 

The minimum expected count is 1,72. 

Tabelul II.6.8: Testul χ
2
 pentru asocierea dintre caracteristica „mediu de rezidență” și alegerea școlii 

 

 O serie de diferențe semnificative apar și în asocierea dintre motivul principal care 

determină alegerea școlii pentru continuarea studiilor la următorul nivel de învățământ și 

intenția de a urma o anumită filieră de învățământ sau alta. Spre exemplu, din totalul celor 

care doresc să se ducă la o anumită școală motivând că în școala respectivă se duc cei mai 

mulți dintre prietenii lor, 30% doresc să ajungă la un liceu tehnologic, 20% doresc să 

urmeze învățământul profesional și 10% se declară indeciși cu privire la ce filieră de 

învățământ să urmeze, în timp ce 35% se orientează pe filiera teoretică și doar 5% pe cea 

vocațională. Mai putem observa, tot cu titlu de exemplu, că dintre cei care aleg o anumită 

școală pentru prestigiul acesteia, 81,5% aspiră să ajungă la un liceu teoretic și 14,8% la 

unul vocațional, filiera tehnologică și învățământul profesional neavând niciun astfel de 

candidat. În schimb, pentru filiera tehnologică și învățământul profesional optează cei mai 

mulți dintre cei care își doresc o specializare/calificare ce oferă posibilitatea de a munci cu 

contract de muncă și de a fi plătit (41,7%, respectiv 33,3%). Pentru posibilele alte 

interpretări stau la dispoziție datele din Tabelul II.6.9 de pe pagina următoare. 



 

Care este principalul motiv 

care te-a determinat să alegi 

această școală și nu alta? 

Intenționezi să îți continui studiile la: 

Total Liceu 

teoretic 

Liceu 

vocațional 

Liceu 

tehnologic 

Școala 

profesională 

Nu 

m-am 

decis 

Este cea mai aproape de casă 

(de domiciliu). 
55,2% 1,9% 22,9% 17,1% 2,9% 100% 

Vreau să rămân în școala în care am 

fost. 
63,5% 7,7% 15,4% 0% 13,5% 100% 

În această școală am găsit specializarea 

/ calificarea pe care mi-o doresc. 
37,9% 20,9% 17,6% 20,3% 3,3% 100% 

Părinții mi-au spus să mă duc la această 

școală. 
23,1% 23,1% 15,4% 7,7% 30,8% 100% 

În această școală se duc cei mai mulți 

dintre prietenii mei. 
35% 5% 30% 20% 10% 100% 

Prestigiul școlii. 81,5% 14,8% 0% 0% 3,7% 100% 

Specializarea / calificarea urmată îmi 

oferă posibilitatea să muncesc cu 

contract de muncă și să fiu plătit. 
16,7% 0% 41,7% 33,3% 8,3% 100% 

În această școală cred că pot face fată 

cerințelor / exigențelor. 
42,5% 7,5% 17,5% 7,5% 25% 100% 

Baza materială a școlii. 25% 25% 25% 0% 25% 100% 

Total 47,2% 11,7% 18,8% 14,3% 8% 100% 

Tabelul II.6.9: Asocierea dintre motivul principal care determină alegerea școlii pentru continuarea 

studiilor la următorul nivel de învățământ și intenția de a urma o anumită filieră de învățământ sau alta 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 112,024
a
 32 ,000 

Likelihood Ratio 123,560 32 ,000 

Linear-by-Linear Association 4,463 1 ,035 

N of Valid Cases 426   

a. 23 cells (51,1%) have expected count less than 5. 

The minimum expected count is ,32. 

Tabelul II.6.10: Testul χ
2
 pentru asocierea dintre motivul principal care determină alegerea școlii pentru 

continuarea studiilor la următorul nivel de învățământ și intenția de a urma o anumită filieră de învățământ 

 

 În ceea ce privește specializările/calificările pentru care optează elevii, coroborat cu 

rezultatele din etapa simulării exprimării opțiunilor, în Tabelul II.6.11 de pe pagina 

următoare este prezentat clasamentul specializărilor / calificărilor de la nivelul liceal de 

învățământ din județul Arad, în ordinea descrescătoare a numărului de elevi care optează 

pentru specializările și calificările respective și procentul corespunzător calculat la totalul 

de 3255 al celor care și-au exprimat opțiunea. Așa cum foarte bine se poate observa din 

datele înscrise în tabel avem specializări / calificări cu un număr mare și chiar foarte mare 

de elevi, în timp ce alte specializări / calificări nu întrunesc numărul minim necesar pentru 

compunerea unei clase. În tabel, pentru cazul specializărilor / calificărilor cu număr mare 

de elevi sunt evidențiate cu culoarea roșie procentele corespunzătoare, iar pentru cazul 

specializărilor / calificărilor cu număr insuficient de elevi sunt evidențiate tot cu culoarea 

roșie cifrele reprezentând numărul de elevi. 

 



 

 
Tabelul II.6.11: Clasamentul specializărilor / calificărilor de nivel liceal din județul Arad, în ordinea 

descrescătoare a numărului de elevi care optează pentru specializările / calificările respective 

 

Locul Specializarea
Nr. de 

elevi
%

1 filologie 680 20,89

2 matematică-informatică 501 15,39

3 ştiinţe ale naturii 370 11,37

4 tehnician în activităţi economice 285 8,76

5 mecanic auto 192 5,90

6 ştiinţe sociale 81 2,49

7 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 78 2,40

8 tehnician în turism 70 2,15

9 tehnician pentru tehnici artistice 64 1,97

10 instructor sportiv 63 1,94

11 învăţători-educatoare 61 1,87

12 tehnician în activităţi de comerţ 61 1,87

13 tehnician mecatronist 61 1,87

14 frizer,coafor, manichiurist, pedichiurist 60 1,84

15 coafor stilist 50 1,54

16 instrumentist 43 1,32

17 bucătar 40 1,23

18 ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 38 1,17

19 tehnician electromecanic 36 1,11

20 tehnician analize produse alimentare 36 1,11

21 teologie baptistă 26 0,80

22 tehnician în administraţie 23 0,71

23 electrician exploatare joasă tensiune 22 0,68

24 instructor de teatru 22 0,68

25 tehnician prelucrări mecanice 17 0,52

26 tehnician proiectant cad (computer aided design) 16 0,49

27 teologie penticostală 16 0,49

28 comerciant vânzător 14 0,43

29 tehnician în instalaţii electrice 14 0,43

30 tehnician silvicultură şi exploatări forestiere 14 0,43

31 tehnician zootehnist 14 0,43

32 tehnician de telecomunicaţii 12 0,37

33 tâmplar universal 11 0,34

34 sudor 10 0,31

35 tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii 10 0,31

36 operator la masini cu comandă numerică 9 0,28

37 brutar-patiser-preparator produse făinoase 8 0,25

38 tehnician agromontan 8 0,25

39 tehnician desenator pentru construcţii și instalaţii 8 0,25

40 tehnician veterinar 8 0,25

41 tehnician electrician electronist auto 6 0,18

42 cofetar-patiser 4 0,12

43 electrician constructor 4 0,12

44 lăcătuș mecanic prestări servicii 4 0,12

45 zidar, pietrar, tencuitor 4 0,12

46 electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice 3 0,09

47 instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 3 0,09

48 preot 3 0,09

49 tapiţer-plăpumar-saltelar 3 0,09

50 tehnician în automatizări 3 0,09

51 constructor structuri monolite 2 0,06

52 electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi din industria alimentară 2 0,06

53 electronist aparate şi echipamente 2 0,06

54 mecanic utilaje şi instalaţii în industrie 2 0,06

55 tehnician designer vestimentar 2 0,06

56 tehnician în prelucrarea produselor de origine animală 2 0,06

57 tinichigiu vopsitor auto 2 0,06

58 dulgher-tâmplar-parchetar 1 0,03

59 electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică 1 0,03

60 electromecanic utilaje și instalații industriale 1 0,03

61 electronist reţele de telecomunicaţii 1 0,03

62 lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic 1 0,03

63 lucrător hotelier 1 0,03

64 mecanic aeronave 1 0,03

65 strungar 1 0,03

66 tehnician în achiziţii şi contractări 1 0,03

67 zootehnist 1 0,03

68 electromecanic material rulant 0 0,00

69 confecţioner produse textile 0 0,00

70 tehnician designer mobilă și amenajări interioare 0 0,00

71 zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar 0 0,00

3213 98,71

42 1,29

3255 100

Total

filieră vocațională, dar nu specifică specializarea

Total



 

 94,6% dintre elevii aflați în clasa a VIII-a în anul școlar 2017-2018 în județul Arad 

spun că au fost informați cu privire la oferta educațională a liceelor și că acest lucru s-a 

făcut în acest an școlar, adică în intervalul de timp din septembrie 2017 până la momentul 

realizării studiului (90,2%), ceea ce înseamnă că decizia lor vizavi de viitorul traseu școlar 

este una luată în cunoștință de cauză. Cu toate acestea, 74,1% dintre elevi consideră că le-

ar fi utilă prezentarea unor informații de către profesorii de la liceu sau școala profesională 

și că este necesară prezența în școala lor a unui profesor consilier școlar care să deruleze 

activități de consiliere și orientare școlară și profesională (84,5%). 

 

 
Figura II.6.6: Distribuția în frecvențe relative a elevilor din județul Arad aflați în  clasa a VIII-a în anul 

școlar 2017-2018, după gradul de informare asupra ofertei educaționale de nivel liceal din județul Arad 

 

 

 
Figura II.6.7: Distribuția în frecvențe relative a elevilor din județul Arad aflați în  clasa a VIII-a în anul 

școlar 2017-2018, după percepția acestora privind utilitatea prezentării de informații de către profesorii de 

la liceu sau școala profesională în luarea deciziei privind alegerea profilului / specializării / calificării 

pentru următorul nivel de învățământ 

 

 

 



 

 

 
Figura II.6.8: Distribuția în frecvențe relative a elevilor din județul Arad aflați în  clasa a VIII-a în anul 

școlar 2017-2018, după percepția acestora privind necesitatea prezenței în școală a profesorului consilier 

școlar care să deruleze activități de consiliere și orientare școlară și profesională 

 

 


