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<2013 2014 2015 2016 2017

Rata de angajare 68,2 71,15 74,08 76,45 74,29
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<2013 53,5 16,6 6,4 

2014 72,97 19,46 7,57 

2015 67,76 26,56 5,68 

2016 71,9 21,8 6,3 

2017 52,83 41,82 5,35 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

<2013 2014 2015 2016 2017

Instituții private Instituții publice Alte instituții

53%42%

5%

Tipuri de instituții angajatoare - 2017

Absolvenți angajați în 
instituții private (%)

Absolvenți angajați în 
instituții publice (%)

Absolvenți angajați în alte 
instituții (%)
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<2013 2014 2015 2016 2017

Rata angajabilitate (%) 85,24 83,27 85,76 86,05 89,62
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<2013 50,77 18,61 4,32 

2014 76,96 17,64 5,39 

2015 69,92 22,65 7,42 

2016 68,33 26,43 5,23 

2017 63,15 25,26 11,58 
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Tipuri de instituții angajatoare 2017

Absolvenți angajați în 
instituții private (%)

Absolvenți angajați în 
instituții publice (%)

Absolvenți angajați în alte 
instituții (%)
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Antreprenori (%)  Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

1,68 73,95 24,37 

Instituție publică (%) Instituție privată (%) ONG/alte instituții (%) 

3,45 95,4 1,15 

Antreprenori (%) 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive (%) 

Instituție publică 
(%)

Instituție privată 
(%)

ONG/alte instituții 
(%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

56,81 43,19 

În timpul studiilor 
de licență (%) 

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%) 

Între 6 luni-12 luni 
de la absolvire (%) 

La mai mult de un an 
de la absolvire (%) 

63,29 27,85 6,33 2,53 

În România (%) Într-o altă țară UE (%) Într-o altă țară din afara UE (%) 

82,95 14,78 2,27 

Absolvenți 
angajați în același 
domeniu cu cel de 
pregătire (%)

Absolvenți 
angajajați în 
domeniu diferit 
față de cel de 
pregătire (%)

În timpul studiilor de 
licență (%)

La mai puțin de 6 luni de 
la absolvire (%)

Între 6 luni-12 luni de la 
absolvire (%)

La mai mult de un an de 
la absolvire (%)

În România

Într-o altă țară UE

Într-o altă țară din 
afara UE
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Antreprenori (%)  Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

1,4 87,33 11,27 

Instituție publică (%) Instituție privată (%) ONG/alte instituții (%) 

2,3 89,23 8,47 

Antreprenori (%) 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive (%) 

Instituție publică (%)

Instituție privată (%)

ONG/alte instituții (%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

82,26 17,74 

În timpul studiilor 
de licență (%) 

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%) 

Între 6 luni-12 luni 
de la absolvire (%) 

La mai mult de un an 
de la absolvire (%) 

62,28 27,19 7,89 2,64 

În România (%) Într-o altă țară UE (%) Într-o altă țară din afara UE (%) 

80,64 14,52 4,84 

Absolvenți 
angajați în 
același domeniu 
cu cel de 
pregătire (%)

Absolvenți 
angajajați în 
domeniu diferit 
față de cel de 
pregătire (%)

În timpul studiilor 
de licență (%)

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%)

Între 6 luni-12 luni de 
la absolvire (%)

La mai mult de un an 
de la absolvire (%)

În România

Într-o altă țară UE

Într-o altă țară din 
afara UE
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Antreprenori (%)  Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

1,4 87,33 11,27 

Instituție publică (%) Instituție privată (%) ONG/alte instituții (%) 

2,3 89,23 8,47 

Antreprenori (%) 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive (%) 

Instituție publică (%)

Instituție privată (%)

ONG/alte instituții (%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

82,26 17,74 

În timpul studiilor 
de licență (%) 

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%) 

Între 6 luni-12 luni 
de la absolvire (%) 

La mai mult de un an 
de la absolvire (%) 

62,28 27,19 7,89 2,64 

În România Într-o altă țară UE Într-o altă țară din afara UE 

80,64 14,52 4,84 

Absolvenți 
angajați în 
același domeniu 
cu cel de 
pregătire (%)

Absolvenți 
angajajați în 
domeniu diferit 
față de cel de 
pregătire (%)

În timpul 
studiilor de 
licență (%)

La mai puțin de 6 
luni de la 
absolvire (%)

Între 6 luni-12 
luni de la 
absolvire (%)

În România

Într-o altă țară 
UE

Într-o altă țară 
din afara UE
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Antreprenori (%)  Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

5,18 79,8 15,02 

Instituție publică (%) Instituție privată (%) 

13,15 86,85 

Antreprenori (%) 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive (%) 

Tip de instituție angajatoare

Instituție publică 
(%)

Instituție privată 
(%)

ONG/alte instituții 
(%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

75,32 24,68 

În timpul studiilor 
de licență (%) 

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%) 

Între 6 luni-12 luni 
de la absolvire (%) 

La mai mult de un an 
de la absolvire (%) 

53,79 37,88 3,03 5,3 

În România Într-o altă țară UE Într-o altă țară din afara UE 

80,52 14,28 5,2 

Absolvenți angajați 
în același domeniu 
cu cel de pregătire 
(%)

Absolvenți 
angajajați în 
domeniu diferit față 
de cel de pregătire 
(%)

În timpul studiilor 
de licență (%)

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%)

Între 6 luni-12 luni de 
la absolvire (%)

La mai mult de un an 
de la absolvire (%)

În România

Într-o altă țară 
UE

Într-o altă țară 
din afara UE
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Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

83,18 16,82 

Instituție publică (%) Instituție privată (%) ONG/alte instituții (%) 

2,32 95,36 2,32 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive (%) 

Instituție publică (%)

Instituție privată (%)

ONG/alte instituții (%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

68,54 31,46 

În timpul studiilor de 
licență (%) 

La mai puțin de 6 luni de la 
absolvire (%) 

Între 6 luni-12 luni de la 
absolvire (%) 

75,3 18,52 6,18 

În România Într-o altă țară UE Într-o altă țară din afara UE 

78,65 13,48 7,87 

Absolvenți 
angajați în același 
domeniu cu cel de 
pregătire (%)

Absolvenți 
angajajați în 
domeniu diferit 
față de cel de 
pregătire (%)

În timpul studiilor 
de licență (%)

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%)

Între 6 luni-12 luni de 
la absolvire (%)

La mai mult de un an 
de la absolvire (%)

În România

Într-o altă țară UE

Într-o altă țară din 
afara UE
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Antreprenori (%)  Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

1,81 79,09 19,1 

Instituție publică (%) Instituție privată (%) ONG/alte instituții (%) 

33,34 61,72 4,94 

Antreprenori (%) 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive (%) 

Instituție publică (%)

Instituție privată (%)

ONG/alte instituții (%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

74,71 25,29 

În timpul studiilor 
de licență (%) 

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%) 

Între 6 luni-12 luni 
de la absolvire (%) 

La mai mult de un an 
de la absolvire (%) 

45,34 34,66 14,66 5,34 

În România Într-o altă țară UE Într-o altă țară din afara UE 

88,5 9,2 2,3 

Absolvenți angajați 
în același domeniu 
cu cel de pregătire 
(%)

Absolvenți 
angajajați în 
domeniu diferit față 
de cel de pregătire 
(%)

În timpul studiilor de 
licență (%)

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%)

Între 6 luni-12 luni de 
la absolvire (%)

La mai mult de un an 
de la absolvire (%)

În România

Într-o altă țară UE

Într-o altă țară din 
afara UE
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Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

80 20 

Instituție privată (%) ONG/alte instituții (%) 

95,83 4,17 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive (%) 

Instituție privată (%)

ONG/alte instituții (%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

58,33 41,67 

În timpul studiilor de licență (%) La mai puțin de 6 luni de la absolvire (%) 

90,47 9,53 

În România Într-o altă țară UE 

87,5 12,5 

Absolvenți angajați 
în același domeniu 
cu cel de pregătire 
(%)

Absolvenți angajajați 
în domeniu diferit 
față de cel de 
pregătire (%)

În timpul studiilor de 
licență (%)

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%)

În România

Într-o altă țară UE
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Antreprenori (%)  Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

3,36 58,82 37,82 

Instituție publică (%) Instituție privată (%) ONG/alte instituții (%) 

30,5 67,8 1,7 

Antreprenori (%) 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive (%) 

Tip de instituție angajatoare

Instituție publică (%)

Instituție privată (%)

ONG/alte instituții (%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

54,55 45,45 

În timpul studiilor 
de licență (%) 

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%) 

Între 6 luni-12 luni 
de la absolvire (%) 

La mai mult de un an 
de la absolvire (%) 

60 30 8,6 1,4 

În România Într-o altă țară UE Într-o altă țară din afara UE 

81,42 14,28 4,3 

Absolvenți angajați 
în același domeniu 
cu cel de pregătire 
(%)

Absolvenți angajajați 
în domeniu diferit 
față de cel de 
pregătire (%)

În timpul studiilor de 
licență (%)

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%)

Între 6 luni-12 luni de 
la absolvire (%)

La mai mult de un an 
de la absolvire (%)

În România

Într-o altă țară UE

Într-o altă țară din 
afara UE
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Antreprenori (%)  Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

7,8 57,14 35,06 

Instituție publică (%) Instituție privată (%) ONG/alte instituții (%) 

25 59,1 15,9 

Antreprenori (%) 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive (%) 

Instituție publică (%)

Instituție privată (%)

ONG/alte instituții (%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

54,55 45,45 

În timpul studiilor de 
licență (%) 

La mai puțin de 6 luni de la 
absolvire (%) 

Între 6 luni-12 luni de la 
absolvire (%) 

62,85 22,86 14,29 

În România Într-o altă țară UE Într-o altă țară din afara UE 

77,27 13,63 9,1 

Absolvenți angajați în 
același domeniu cu 
cel de pregătire (%)

Absolvenți angajajați 
în domeniu diferit 
față de cel de 
pregătire (%)

În timpul studiilor de 
licență (%)

La mai puțin de 6 luni de 
la absolvire (%)

Între 6 luni-12 luni de la 
absolvire (%)

În România

Într-o altă țară UE

Într-o altă țară din 
afara UE
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Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

60,67 39,33 

Instituție publică (%) Instituție privată (%) ONG/alte instituții (%) 

18,87 73,58 7,55 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive (%) 

Instituție publică (%)

Instituție privată (%)

ONG/alte instituții (%)



 

29 
 

Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

31,48 68,52 

În timpul studiilor 
de licență (%) 

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%) 

Între 6 luni-12 luni 
de la absolvire (%) 

La mai mult de un an 
de la absolvire (%) 

47,92 41,66 6,25 4,17 

În România Într-o altă țară UE Într-o altă țară din afara UE 

83,33 11,11 5,56 

Absolvenți angajați 
în același domeniu 
cu cel de pregătire 
(%)

Absolvenți 
angajajați în 
domeniu diferit 
față de cel de 
pregătire (%)

În timpul studiilor de 
licență (%)

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%)

Între 6 luni-12 luni de la 
absolvire (%)

La mai mult de un an de 
la absolvire (%)

În România

Într-o altă țară UE

Într-o altă țară din 
afara UE
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Antreprenori (%)  Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

1,05 91,58 7,37 

Instituție publică (%) Instituție privată (%) 

12,65 87,35 

Antreprenori (%) 

Angajați (%)

Șomeri/persoane inactive 
(%) 

Instituție publică (%)

Instituție privată (%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

90,8 9,2 

În timpul studiilor 
de licență (%) 

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%) 

Între 6 luni-12 luni 
de la absolvire (%) 

La mai mult de un an 
de la absolvire (%) 

64,94 29,87 3,89 1,3 

În România Într-o altă țară UE Într-o altă țară din afara UE 

82,76 14,94 2,3 

Absolvenți angajați în 
același domeniu cu 
cel de pregătire (%)

Absolvenți angajajați 
în domeniu diferit 
față de cel de 
pregătire (%)

În timpul studiilor de 
licență (%)

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%)

Între 6 luni-12 luni de 
la absolvire (%)

La mai mult de un an 
de la absolvire (%)

În România

Într-o altă țară UE

Într-o altă țară din 
afara UE
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Antreprenori (%)  Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

1,36 86,4 12,24 

Instituție publică (%) Instituție privată (%) ONG/alte instituții (%) 

68,25 29,37 2,38 

Antreprenori (%) 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive (%) 

Instituție publică (%)

Instituție privată (%)

ONG/alte instituții (%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

93,7 6,3 

În timpul studiilor 
de licență (%) 

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%) 

Între 6 luni-12 luni 
de la absolvire (%) 

La mai mult de un an 
de la absolvire (%) 

41,44 45,95 10,81 1,8 

În România Într-o altă țară UE Într-o altă țară din afara UE 

78,43 15,69 5,88 

Absolvenți 
angajați în 
același domeniu 
cu cel de 
pregătire (%)

Absolvenți 
angajajați în 
domeniu diferit 
față de cel de 
pregătire (%)

În timpul studiilor de 
licență (%)

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%)

Între 6 luni-12 luni de 
la absolvire (%)

La mai mult de un an 
de la absolvire (%)

În România

Într-o altă țară UE

Într-o altă țară din 
afara UE
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Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

70 30 

Instituție publică (%) ONG/alte instituții (%) 

85,72 14,28 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive (%) 

Instituție publică 
(%)

ONG/alte instituții 
(%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

93,7 6,3 

Absolvenți angajați 
în același domeniu 
cu cel de pregătire 
(%)

Absolvenți 
angajajați în 
domeniu diferit față 
de cel de pregătire 
(%)
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Antreprenori (%)  Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

2,04 78,23 19,73 

Instituție publică (%) Instituție privată (%) ONG/alte instituții (%) 

64,92 22,8 12,28 

Antreprenori (%) 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive (%) 

Instituție publică (%)

Instituție privată (%)

ONG/alte instituții (%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

76,52 23,48 

În timpul studiilor 
de licență (%) 

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%) 

Între 6 luni-12 luni 
de la absolvire (%) 

La mai mult de un an 
de la absolvire (%) 

65,18 32,14 1,79 0,89 

În România Într-o altă țară UE Într-o altă țară din afara UE 

93,04 5,22 1,74 

Absolvenți 
angajați în 
același domeniu 
cu cel de 
pregătire (%)

Absolvenți 
angajajați în 
domeniu diferit 
față de cel de 
pregătire (%)

În timpul studiilor 
de licență (%)

La mai puțin de 6 
luni de la absolvire 
(%)

Între 6 luni-12 luni 
de la absolvire (%)

În România

Într-o altă țară UE

Într-o altă țară din 
afara UE
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Antreprenori (%)  Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

1,94 75,73 22,33 

Instituție publică (%) Instituție privată (%) ONG/alte instituții (%) 

19,23 73,08 7,69 

Antreprenori (%) 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive (%) 

Tip de instituție angajatoare

Instituție publică (%)

Instituție privată (%)

ONG/alte instituții (%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

35,06 64,94 

În timpul studiilor de 
licență (%) 

La mai puțin de 6 luni de la 
absolvire (%) 

Între 6 luni-12 luni de la 
absolvire (%) 

68 20 12 

În România Într-o altă țară UE Într-o altă țară din afara UE 

75,64 15,39 8,97 

Absolvenți 
angajați în 
același domeniu 
cu cel de 
pregătire (%)

Absolvenți 
angajajați în 
domeniu diferit 
față de cel de 
pregătire (%)

În timpul studiilor 
de licență (%)

La mai puțin de 6 
luni de la absolvire 
(%)

Între 6 luni-12 luni 
de la absolvire (%)

În România

Într-o altă țară UE

Într-o altă țară din 
afara UE
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Antreprenori (%)  Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

3,55 73,4 23,05 

Instituție publică (%) Instituție privată (%) ONG/alte instituții (%) 

10,56 87,94 1,5 

Antreprenori (%) 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive (%) 

Instituție publică (%)

Instituție privată (%)

ONG/alte instituții (%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

62,62 37,38 

În timpul studiilor 
de licență (%) 

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%) 

Între 6 luni-12 luni 
de la absolvire (%) 

La mai mult de un an 
de la absolvire (%) 

77,51 14,06 6,43 2 

În România Într-o altă țară UE Într-o altă țară din afara UE 

83,57 15,46 0,97 

Absolvenți 
angajați în 
același domeniu 
cu cel de 
pregătire (%)

Absolvenți 
angajajați în 
domeniu diferit 
față de cel de 
pregătire (%)

În timpul studiilor de 
licență (%)

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%)

Între 6 luni-12 luni de 
la absolvire (%)

La mai mult de un an 
de la absolvire (%)

În România

Într-o altă țară 
UE

Într-o altă țară 
din afara UE
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Antreprenori (%)  Angajați (%) Șomeri/persoane inactive (%)  

1,2 78,32 20,48 

Instituție publică (%) Instituție privată (%) ONG/alte instituții (%) 

7,81 87,5 4,69 

Antreprenori (%) 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive (%) 

Instituție publică (%)

Instituție privată (%)

ONG/alte instituții (%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

61,54 38,46 

În timpul studiilor de 
licență (%) 

La mai puțin de 6 luni de la 
absolvire (%) 

Între 6 luni-12 luni de la 
absolvire (%) 

79,67 16,95 3,38 

În România Într-o altă țară UE Într-o altă țară din afara UE 

84,62 10,77 4,61 

Absolvenți 
angajați în 
același domeniu 
cu cel de 
pregătire (%)

Absolvenți 
angajajați în 
domeniu diferit 
față de cel de 
pregătire (%)

În timpul studiilor 
de licență (%)

La mai puțin de 6 
luni de la absolvire 
(%)

Între 6 luni-12 luni 
de la absolvire (%)

În România

Într-o altă țară 
UE

Într-o altă țară 
din afara UE
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Antreprenori (%)  Angajați (%) Șomeri/persoane inactive(%)  

10 82,5 7,5 

Instituție publică (%) Instituție privată (%) 

18,18 81,82 

Antreprenori (%) 

Angajați (%)

Șomeri/persoane 
inactive(%) 

Tip de instituție angajatoare

Instituție publică (%)

Instituție privată (%)
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Absolvenți angajați în același domeniu cu 
cel de pregătire (%) 

Absolvenți angajajați în domeniu diferit față 
de cel de pregătire (%) 

96,97 3,03 

În timpul studiilor 
de licență (%) 

La mai puțin de 6 luni 
de la absolvire (%) 

Între 6 luni-12 luni 
de la absolvire (%) 

La mai mult de un an 
de la absolvire (%) 

52,5 17,5 27,5 2,5 

În România Într-o altă țară UE Într-o altă țară din afara UE 

78,79 15,15 6,06 

Absolvenți angajați 
în același domeniu 
cu cel de pregătire 
(%)

Absolvenți 
angajajați în 
domeniu diferit față 
de cel de pregătire 
(%)

În timpul studiilor 
de licență (%)

La mai puțin de 6 
luni de la absolvire 
(%)

Între 6 luni-12 luni 
de la absolvire (%)

În România

Într-o altă țară UE

Într-o altă țară din 
afara UE


