
 



Stimați absolvenți, 

Vă mulțumim pentru că aveți amabilitatea de a participa la un studiu reprezentativ, care vizează persoanele care au 
absolvit în 2006 şi 2010 programele de studii universitare de licență ale instituțiilor de învățământ superior din România. 

Prin descrierea experiențelor dvs., avute atât pe parcursul studiilor, cât şi după absolvire, veți putea contribui la 
obținerea unui feedback semnificativ, care va fi valorificat de către universități pentru îmbunătățirea ofertei educaționale, 
precum şi, la nivel central, prin obținerea unui set de informații relevante, comparabile cu cele existente în alte țări 
europene. 

Vă asigurăm de faptul că răspunsurile dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv pentru derularea acestui proiect de 
cercetare. Rezultatele vor fi publicate astfel încât identificarea persoanei care a completat chestionarul este exclusă. 

INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ VOR FI TRATATE STRICT CONFIDENȚIAL! 

În cazul în care doriți, vi se va trimite un rezumat al celor mai importante rezultate obținute.  

 
 
Preciz ări 
Ȋnainte de a începe completarea efectivă a chestionarului, vă rugăm să parcurgeți cu atenție setul de informații următor, 
menit să vă faciliteze această activitate. 
 
Structura chestionarului 
Chestionarul este structurat pe 10 secțiuni: 
 
A Educație preuniversitară F Primul loc de muncă după absolvire 
B Studii universitare G Locul de muncă și profesia în prezent 
C Alte forme de educație şi formare profesională H Evaluarea retrospectivă a programului de licență 
D Programul de studii de licență absolvit I   Date biografice 
E Căutarea unui loc de muncă după absolvire K Evaluarea chestionarului 
 
Tipuri de întreb ări 

În funcţie de întrebare, există diferite tipuri de răspuns. Pentru a răspunde, marcaţi cu x caseta din dreptul fiecărui răspuns 
care se potriveşte situaţiei dvs., sau, pentru răspunsuri cu valori numerice, completaţi casetele corespunzătoare cu câte o 
singură cifră a numărului respectiv. Vă rugăm să raspundeţi la toate întrebările. 

Întreb ări cu r ăspuns unic: vi se cere să alegeți, dintre variantele oferite, un singur răspuns care se potriveşte cel mai 
bine situației dvs. La unele întrebări vi se oferă posibilitatea de a menționa alte răspunsuri, dacă cel specific dvs. nu se 
încadrează în niciuna dintre variantele oferite (exemplu: întrebările A2 sau C5). 

Întreb ări prin care se solicit ă o evaluare personal ă: pentru răspuns am utilizat scări valorice de la 1 la 5 (de la 1 = 
"Foarte scăzut" la 5 = "Foarte ridicat"), care facilitează evaluarea pe care o veți face (exemplu: întrebarea D5). 

Întreb ări cu r ăspuns multiplu: vi se cere să bifați toate răspunsurile care vi se potrivesc dintr-o listă de variante. Ȋn 
acest caz, puteți selecta mai multe răspunsuri, chiar pe toate (exemplu: întrebarea D2). 

Întreb ări care permit formularea unui r ăspuns propriu: în acest scop, am lăsat un spațiu pentru răspunsurile dvs. Ȋn 
functie de întrebare, vă rugăm să completați spațiul respectiv cu răspunsul propriu (de exemplu, comentarii cu privire la 
o întrebare) sau cu date referitoare la momente de timp (ani). 

Întreb ări la care, pentru completarea r ăspunsului dvs., folosi ți listele cuprinse în anexele de la finalul 
chestionarului (paginile 20-24). Spre exemplu, la întrebarea B2, pentru a completa informația privind programul de 
studiu / specializarea urmată de dvs., vă rugăm să introduceți în spațiile alocate valoarea numerică corespunzătoare, 
conform Listei 1: Programe de studiu/specializări, de la paginile 20-22 din anexă. 

Observa ții importante! 

Ȋn cazul în care aveți de completat mai multe informații decât permite spațiul prevăzut în chestionar, vă rugăm să 
adăugați şi să completați o foaie suplimentară. Spre exemplu, dacă ați urmat mai mult de trei programe de studii, vă 
rugăm să completați pe foaia suplimentară numărul întrebării (exemplu: B2) urmat de informațiile aferente, conform 
formatului întrebării. 

Informațiile completate de dumneavoastră în acest chestionar tipărit vor fi introduse în format electronic de către un 
operator. Ȋn acest sens, pentru informațiile specifice importante, care nu pot fi completate prin bifarea unor opțiuni, ci 
numai prin scriere olografă, vă rugăm să folosiți litere de tipar. 

 

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat! 
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A EDUCAŢIE PREUNIVERSITARĂ 
Pentru început, vă rugăm să ne oferiţi informaţii privind liceul absolvit. 

 

A1  Unde a ţi ob ţinut diploma de BACALAUREAT sau un echivalent al ac esteia, necesar pentru a urma un 
program de studii universitare? 

      

1 @  În România 

 

 @  Rural 

 @ Urban 
   

 Localitatea: ................................................................................................................................................................ 

  (vă rugăm specificaţi) 

 Judeţ: ................................................................................................................................................................ 
  (vă rugăm specificaţi) 

2 @  În altă ţară → Vă rugăm să introduceţi ţara:................................................................................................................................ 
  (vă rugăm specificaţi) 

 

A2  Care este profilul liceului absolvit? 
      

1 @  Teoretic – uman 

2 @  Teoretic – real 

3 @ Teoretic – științe ale naturii 

4 @  Tehnologic / Industrial 

5 @  Economic 

6 @  Artistic 

7 @ Sportiv 

8 @ Teologic 

9 @  Pedagogic 

10 @ Militar 

11 @ Agricol 

12 @  Altul: ............................................................................................................................................................................................. 

  (vă rugăm specificaţi) 

 

A3  În ce an a ţi ob ţinut diploma de BACALAUREAT? 
      

1 @  @  @  @  Anul 

 

 

 

 

 

 

B STUDII UNIVERSITARE 
Vă rugăm să ne furnizaţi informaţii generale privind programul de studii universitare de licenţă, absolvit ȋn anul 2006, 
și, dacă este cazul, despre celelalte studii universitare urmate în decursul timpului (inclusiv cele cu frecvenţă 
redusă, post-universitare şi programe de studii nefinalizate). 

      

 

B1 Începutul perioadei de studiu  
 Pentru studiile de licență absolvite ȋn anul 

2006 
Pentru altă perioadă de studii universitare  

(dacă este cazul) 
Pentru altă perioadă de studii universitare 

(dacă este cazul) 

 @  @  @  @    
Anul 

@  @  @  @    
Anul 

@  @  @  @    
Anul 

     Sfârşitul perioadei de studiu 
 Pentru studiile de licență absolvite ȋn anul 

2006 
Pentru altă perioadă de studii universitare 

(dacă este cazul) 
Pentru altă perioadă de studii universitare 

(dacă este cazul) 

 
 @  @  @  @    
Anul 

@  @  @  @    
 Anul 

@  @  @  @   

  
Anul 
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*Se poate completa cu o valoare aproximativă în situaţia în care nu vă amintiţi valoarea exactă. 
 

 

 

 
B2  Vă rugăm să specifica ți institu ţia unde a ţi studiat, facultatea, precum și denumirea programului de 

studii/specializarea absolvit/absolvit ă. 
  

Studii de licență absolvite în anul 2006 
Altă perioadă de studii universitare (dacă este 

cazul) 
Altă perioadă de studii universitare (dacă este 

cazul) 

   

 
(vă rugăm specificaţi) 

 

 
(vă rugăm specificaţi) 

 

 
(vă rugăm specificaţi) 

   

 
(vă rugăm specificaţi) 

 

 
(vă rugăm specificaţi) 

 

 
(vă rugăm specificaţi) 

  @  @  @   

(vă rugăm să completaţi cu codul corespunzător din 
Anexă – Lista1: Programe de studiu/specializări) 

 

 

    

 

 B3 Vă rugăm să specifica ţi forma de finan ţare a programului de studii urmat: 
 Studii de licență absolvite ȋn anul 2006 Altă studii universitare (dacă este cazul) Altă studii universitare (dacă este cazul) 

 1 @  buget 1 @  buget 1 @  buget 

2 @  
o perioadă buget,  o perioadă 
taxă 

2 @  
o perioadă buget,  o perioadă 
taxă 

2 @  
o perioadă buget,  o perioadă 
taxă 

3 @  taxă 3 @  taxă 3 @  taxă 

4 @  altă situaţie: 4 @  altă situaţie: 4 @  altă situaţie: 

 ......................................................  ......................................................  ...................................................... 
 (vă rugăm specificaţi)  (vă rugăm specificaţi)  (vă rugăm specificaţi) 

 B4 Aţi finalizat cu diplom ă alte studii universitare (dac ă este cazul, indiferent de ciclul urmat)? 
  Alte studii universitare (dacă este cazul)  Alte studii universitare (dacă este cazul)  

    1 @  Da  1 @  Da  

   2 @ Nu,  ȋncă nu am susținut 
examenul de absolvire 

2 @ Nu,  ȋncă nu am susținut 
examenul de absolvire 

   3 @  Nu, încă mai studiez 3 @  Nu, încă mai studiez 

   4 @  Nu, am renunţat la studii  4 @  Nu, am renunţat la studii 

   5 @  Altă situaţie: 5 @  Altă situaţie: 

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

   (vă rugăm specificaţi)  (vă rugăm specificaţi) 

 B5 Ce tip de diplom ă aţi ob ţinut sau a ţi inten ţionat s ă ob ţine ţi? 
  Alte studii universitare (dacă este cazul) Alte studii universitare (dacă este cazul) 

    1 @  de licenţă 1 @  de licenţă 

    2 @  de master 2 @  de master 

    3 @  de doctorat 3 @  de doctorat 

    4 @  Altele: ................................ 4 @  Altele: ................................ 

      (vă rugăm specificaţi)   (vă rugăm specificaţi) 

B6 Care a fost media general ă înscris ă pe diploma de absolvire? 
  Studii de licență absolvite ȋn anul 2006 Alte studii universitare (dacă este cazul) Alte studii universitare (dacă este cazul) 

 @  @  , @  @    

Media generală diplomă licență 

@  @  , @  @    

Media generală diplomă  

@  @  , @  @    

Media generală diplomă  
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C ALTE FORME DE EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 
Vă rugăm să ne furnizaţi informaţii referitoare la alte forme de educaţie şi formare profesională pe care le 
consideraţi relevante (fără a include studiile doctorale sau alte studii universitare pe care le-aţi menţionat deja în 
secțiunea B a chestionarului, “Studii universitare”). 

 

C1 V-aţi completat preg ătirea urmând cursuri de scurt ă durat ă (până la 40 de ore efective), de calificare 
sau promovare ȋn carier ă? 

      

1 @  Da, periodic 

2 @ Da, ocazional 

3 @  Nu  
 
 

C2 V-ați completat preg ătirea urmând unul sau mai multe cursuri de lung ă durat ă (peste 40 de ore 
efective), de calificare sau promovare ȋn carier ă? Ȋn caz afirmativ, v ă rugăm să completa ţi cu num ărul 
lor. 

 Număr Programe / cursuri de formare   

 1 @ Specializare       

 2 @ Perfecţionare       

 3 @ Promovare în carieră       

 4 @ Reconversie profesională       

C3 
 

Din ce fonduri a fost sus ținut ă financiar participarea dvs. la  programele de form are urmate? Răspuns 
multiplu 

 Programe / cursuri de formare   

 1 @ Fondurile angajatorul       

2 @ Fondurile proprii 
(personale, ale familiei) 

      

3 @ Participare gratuită       

4 @ Alte fonduri:       

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

 
 

 
 

 (vă rugăm specificaţi)     

C4 Ați urmat programe de formare ȋn str ăinătate?  
 

   

1  @ Nu 

2  @ Da -> Vă rugăm precizați durata totală, în număr de săptămâni @  
 

 

 

D PROGRAMUL DE STUDII DE LICENŢĂ ABSOLVIT ÎN ANUL 2006 
Vă rugăm să ne furnizaţi informaţii mai detaliate, referitoare la programul de licenţă absolvit în anul 2006. 

 

D1 Aţi finalizat programul de licen ță în perioada standard? 
   

1 @ Da → Vă rugăm să continuaţi cu întrebarea D3 

2 @ Nu, am finalizat mai repede 

3 @ Nu, am finalizat ȋntr-o perioadă mai lungă 
 

D2 De ce nu a ți finalizat programul de licen ță ȋn perioada standard? Răspuns multiplu 
   

1 @ Am urmat doi ani universitari ȋntr-unul singur. 

2 @ Am fost admis ȋntr-un an superior prin echivalarea studiilor. 

   3 @ Restanţe la examene 

   4 @ Schimbări ȋn regulamentele de studiu / examinare (e.g. noua structura Licenta / Master) 

   5 @ Schimbarea specializării 

6    @ Schimbarea instituţiei de învăţământ superior 

7    @ Elaborarea lucrării de diplomă 

8   @ Plecare/plecări în străinătate 
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9 @ Activitatea la locul de muncă 

10 @ Participarea la stagii de formare profesională 

11 @ Probleme familiale (sarcină, copii, boala etc.) 

12 @ Participarea la alte cursuri (calificări suplimentare programului de studii urmat) 

 13 @ Probleme personale (ex. neatractivitatea cursurilor, lipsa unor factori motivaţionali, insuficiența timpului pentru studiul 
individual) 

 14 @ Probleme de sănătate 

 15 @ Probleme financiare 

 16 @ Alte motive: ...............................................................................................................................................................................................
  (vă rugăm specificaţi) 

 

D3 Ce tip de burs ă aţi avut în timpul programului de licen ţă absolvit ȋn anul 2006? Răspuns multiplu 
   

1 @ Bursă socială Număr semestre:  @ @  

2 @ Bursă de studiu Număr semestre:  @ @  

3 @ Bursă de merit Număr semestre:  @ @  

4 @ Bursă rurală Număr semestre:  @ @  

5 @ Bursă de performanţă Număr semestre:  @ @  

6 @ Bursă Erasmus Număr semestre:  @ @  

7 @ Alt tip de bursă: ........................................................... Număr semestre:  @ @  

  (vă rugăm specificaţi)   
 

D4 În ce măsur ă se aplic ă urm ătoarele descrieri programului de licen ță absolvit ȋn anul 2006? 
   

 În foarte mică 
măsură 

 În foarte mare 
măsură 

 

  1 2 3 4 5   

1  @ @ @ @ @  Programul poate fi considerat în general solicitant (încărcat, obositor) 

2  @ @ @ @ @  Competențele oferite de  program sunt cunoscute de majoritatea angajatorilor din domeniu 

3  @ @ @ @ @  Studenţii au posibilitatea să-şi configureze singuri programul de studii (prin cursuri opţionale) 

4  @ @ @ @ @  Programul are o orientare disciplinară largă (permite ocuparea unei game largi de posturi după 
absolvire) 

5  @ @ @ @ @  Programul este orientat spre pregătirea profesională (pentru o ocupaţie specifică) 

6  @ @ @ @ @  Programul are o bună reputaţie academică 
 
 

D5 În ce măsur ă au fost utilizate urm ătoarele metode de predare - înv ăţare în cadrul programului de 
licen ță absolvit ȋn anul 2006? 

   

 În foarte mică 
măsură 

 În foarte mare 
măsură 

 

  1 2 3 4 5   

1  @ @ @ @ @  Prelegeri 

2  @ @ @ @ @  Participare la proiecte de cercetare 

3  @ @ @ @ @  Stagii, plasamente de practică 

4  @ @ @ @ @  Conversaţie profesori - studenţi în timpul cursului/seminarului/laboratorului/proiectului 

5  @ @ @ @ @  Dezbateri între studenţi în timpul cursului/seminarului/laboratorului/proiectului 

6  @ @ @ @ @  Exerciţii şi aplicaţii practice în timpul cursului/seminarului/laboratorului/proiectului 

8  @ @ @ @ @  Învăţarea prin proiecte (alte proiecte decât cele de cercetare) individuale sau de grup 

9  @ @ @ @ @  Prezentări orale ale studenţilor 
 

D6 Aţi luat parte la unul sau mai multe stagii / plasame nte de practic ă ca parte a programului de licen ță? 
Răspuns multiplu 

   

1 @ Da, obligatoriu 
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2 @ Da, voluntar 

3 @ Nu → Vă rugăm să continuaţi cu întrebarea D8 
 

D7 Câte săptămâni a ţi luat parte la stagii / plasamente de practic ă ca parte a programului de licen ță? 
   

 

1 @  @   Nr. total săptămâni de stagii / plasamente de practică cu participare obligatorie 

 

2 @  @   Nr. total săptămâni de stagii / plasamente de practică cu participare voluntară 

 

D8 Câte ore a ţi alocat, în medie, pe s ăptămână, programului de licen ță? Vă rugăm să vă referiţi la o 
săptămână tipică din cadrul unui semestru din ultimii doi ani de studiu, incluzând activităţi precum cursuri, 
studiu individual, stagii de practică etc. 

   

 

@  @   Medie ore pe săptămână 

 

D9 Aţi petrecut timp în str ăinătate pe durata programului de licen ță? 
   

1 @ Da 

2 @ Nu → Vă rugăm să continuaţi cu întrebarea D11 
 

D10 Care a fost scopul și durata şederii în str ăinătate? Răspuns multiplu 
   

1 @ Studii în străinătate Timp (luni) @ @  

2 @ Participarea la un proiect legat de studii Timp (luni) @ @  

3 @ Stagiu de practică Timp (luni) @ @  

4 @ Loc de muncă Timp (luni) @ @  

5 @ Curs de limba străină Timp (luni) @ @  

6 @ Călătorie mai lungă, în afara programului de studii Timp (luni) @ @  

7 @ Altul: ........................................................................  Timp (luni) @ @  
  (vă rugăm specificaţi)   

 

D11 Cum evalua ţi urm ătoarele op ţiuni şi condi ţii de studiu din cadrul programului de licen ță absolvit în  
2006? 

   

 Foarte slab  Foarte bun  

  1 2 3 4 5   

1  @ @ @ @ @  Organizarea şi structura programului de studii (ȋn ansamblu) 

2  @ @ @ @ @  Calitatea predării (conținut, metodă, mijloace tehnice, stil de predare) 

3  @ @ @ @ @  Sistemul de testare / evaluare / notare 

4  @ @ @ @ @  Îndrumarea oferită de personalul didactic (inclusiv  în vederea pregătirii examenelor) 

5  @ @ @ @ @  Posibilitatea de a interacţiona cu personalul didactic în afara orelor de curs  

6 
 @ @ @ @ @ 

 Furnizarea de materiale didactice (manuale, îndrumare de laborator/proiect, documente 
bibliografice) 

7  @ @ @ @ @ 
 Dotarea cu echipamente şi instrumente pentru practică / ateliere / ore specialitate / laboratoare 

/ seminarii 

8  @ @ @ @ @  Calitatea bibliotecilor 

9  @ @ @ @ @  Posibilitatea participării la stagii de practică la nivel naţional 

10  @ @ @ @ @  Posibilitatea participării la stagii de practică la nivel internaţional  

11  @ @ @ @ @  Interacţiunea cu ceilalţi studenţi  

12  @ @ @ @ @  Facilităţi de servire a mesei (cantine) în campusul universitar 

13  @ @ @ @ @  Facilităţi de cazare (cămine) în campusul universitar 

14  @ @ @ @ @  Posibilitatea studenţilor de a influenţa politica şi deciziile strategice ale universităţii 

15  @ @ @ @ @  Starea clădirilor 
 



 

�  � 
 

� Pag. 6 � 
 

D12 Cum evalua ţi nivelul propriu de competen ţe ȋn urma absolvirii programului de licen ţă? 
   

 Foarte scăzut  Foarte ridicat  

  1 2 3 4 5   

1  @ @ @ @ @  Cunoaşterea propriului domeniu de studiu / a propriei specializări 

2  @ @ @ @ @  Gândirea analitică 

3  @ @ @ @ @  Abilitatea de a acumula rapid noi cunoştinţe 

4  @ @ @ @ @  Abilitatea de a negocia în mod eficace 

5  @ @ @ @ @  Abilitatea de a acţiona bine în condiţii de stres 

6  @ @ @ @ @  Abilitatea de a identifica noi oportunităţi şi a acţiona rapid pentru a le urmări 

7  @ @ @ @ @  Abilitatea de a coordona activităţi 

8  @ @ @ @ @  Abilitatea de a gestiona eficient timpul de lucru 

9  @ @ @ @ @  Abilitatea de a lucra în echipă 

10  @ @ @ @ @  Abilitatea de a utiliza calculatorul şi de a naviga pe internet 

11  @ @ @ @ @  Abilitatea de a veni cu idei şi soluţii noi 

12  @ @ @ @ @  Disponibilitatea de a pune la îndoială ideile proprii şi ale altora 

13  @ @ @ @ @  Abilitatea de a prezenta produse, idei sau rapoarte în faţa unei audienţe 

14  @ @ @ @ @  Abilitatea de a elabora rapoarte, note sau alte documente 

15  @ @ @ @ @  Abilitatea de a scrie, a citi, a se documenta şi de a conversa într-o limbă străină 

16  @ @ @ @  @  Capacitatea de a interpreta normele de drept în raport cu situaţiile create (numai pentru 
absolvenţii domeniului drept) 

 

 D13 După finalizarea studiilor de licen ță, universitatea s-a interesat de evolu ția dumneavoastr ă 
profesional ă? 

   

1 @ Da 

2 @ Nu  
 

 D14 Considera ți că serviciile de consiliere a carierei oferite de uni versitate ar trebui permanentizate? 
   

1 @ Da 

2 @ Nu  
 

 

D15  În ce m ăsur ă considera ţi necesar ă dezvoltarea ulterioar ă a competen ţelor dumneavoastr ă prin alte 
forme de educa ţie şi formare profesional ă după absolvirea programului de licen ţă? 

   

 In foarte mică 
măsură 

 În foarte mare 
măsură 

 

  1 2 3 4 5   

1  @ @ @ @ @   

 

Întreb ările D16-D18 sunt adresate numai absolven ţilor de studii de psihologie 
 

D16 Cum evalua ţi nivelul propriu de competen ţe de consiliere psihologic ă şi psihopedagogic ă la momentul 
absolvirii programului de licen ţă? 

   

 Foarte scăzut  Foarte ridicat  

  1 2 3 4 5   

1  @ @ @ @ @  Competenţe de educare a copiilor cu nevoi speciale 

2  @ @ @ @ @  Abilitatea de a utiliza metode de evaluare psihologică 

3  @ @ @ @ @  Abilitatea de a realiza un profil psihologic 

4  @ @ @ @ @  Capacitatea de autocunoaştere realistă 

5  @ @ @ @ @  Abilităţi de promovare personală 

6  @ @ @ @ @  Abilităţi sociale-asertive 
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D17 Care este nivelul de competen ţe de consiliere psihologic ă şi psihopedagogic ă solicitat pentru tipul de 
activitate pe care o desf ăşura ţi în prezent? 

   

 Foarte scăzut  Foarte ridicat  

  1 2 3 4 5   

1  @ @ @ @ @  Competenţe de educare a copiilor cu nevoi speciale 

2  @ @ @ @ @  Abilitatea de a utiliza metode de evaluare psihologică 

3  @ @ @ @ @  Abilitatea de a realiza un profil psihologic 

4  @ @ @ @ @  Capacitatea de autocunoaştere realistă 

5  @ @ @ @ @  Abilităţi de promovare personală 

6  @ @ @ @ @  Abilităţi sociale-asertive 
 

D18 Ce nivel de atestare a ţi ob ţinut ca psiholog cu drept de liber ă practic ă de la Colegiul Psihologilor din 
România, pân ă în prezent? 

   

1 @ În supervizare 

2 @ Autonom 

3 @ Specialist 

4 @ Principal 

5 @ Nu am atestat de liberă practică 

 

 

 
 E CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ DUPĂ ABSOLVIRE 
 Vă rugăm să ne furnizaţi informaţii cu privire la timpul alocat căutării unui loc de muncă după absolvirea 

programului de licenţă, în anul 2006 (excluzând locuri de muncă temporare şi nerelaţionate cu profilul studiilor, dar 
incluzând formări cu plată salarială, de tip stagiu, rezidenţiat medical etc.). 

 

E1 
 

Cum s-ar descrie situa ţia dumneavoastr ă în perioada imediat urm ătoare absolvirii programului de 
licen ţă? Răspuns multiplu 

   

1 @ M-am angajat într-un domeniu corespunzător programului de licenţă. 

2 @ M-am angajat într-un alt domeniu. 

3 @ Mi-am continuat activitatea la serviciul unde lucram deja. 

4 @ Mi-am deschis propria afacere. 

5 @ Am efectuat un stagiu de practică. 

6 @ Am început să lucrez ca voluntar. 

7 @ M-am înscris la cursuri universitare de master sau la alte cursuri postuniversitare. 

8 @  M-am ȋnscris la o nouă facultate (licență). 

9 @ Am intrat în concediu de creştere copil. 

10 @ Am fost casnic/ă. 

11 @ Mi-am căutat un loc de muncă, fără a reuşi să mă angajez. 

12 @ Am plecat într-o călătorie lungă (o vacanţă extinsă). 

13 @ Alta: ........................................................................................................................................................................................ 
  (vă rugăm specificaţi) 

 

E2 Când a ţi început s ă căuta ţi un loc de munc ă? Excludeţi locurile de muncă temporare şi nerelaţionate cu 
profilul programului de licență absolvit. 

   

1 @ Încă dinainte de absolvire 

2 @ În perioada absolvirii 

3 @ După absolvire 

4 @ Nu am căutat un loc de muncă după absolvirea programului de licență. → Vă rugăm să continuaţi cu secțiunea H 
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E3 Timp de câte luni a ţi căutat primul loc de munc ă? 
   

1  @ @  Nr. de luni de căutare a unui loc de muncă  
 

E4 Cum aţi încercat s ă găsi ţi primul loc de munc ă după absolvire? Răspuns multiplu 
   

1 @ Am depus cerere de angajare pentru un loc de munca vacant 

2 @ Am contactat angajatorii din proprie iniţiativă fără a şti despre existenţa unui loc de muncă disponibil 

3 @ Am fost contactat de un angajator 

4 @ Cu ajutorul familiei, prietenilor sau cunoştinţelor 

5 @ Prin intermediul agenţiile publice de plasament (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) 

6 @ Prin intermediul agenţiilor private de recrutare şi plasament 

7 @ Prin intermediul Inspectoratului Şcolar Judeţean (prin examen, concurs) 

8 @ Prin intermediul universităţii (Centrul de orientare profesională / prin repartiție) 

9 @ Prin intermediul reţelelor sociale online (ex. LinkedIn, Facebook) 

10 @ Prin intermediul grupurilor de discuţii şi al listelor de e-mail de pe internet 

11 @ Prin intermediul presei scrise 

12 @ Prin intermediul portalurilor de locuri de muncă online 

13 @ Prin intermediul târgurilor de locuri de muncă 

14 @ Lucrez pentru afacerea de familie 

15 @ Mi-am deschis propria afacere 

16 @ Lucrez la acelaşi angajator ca înainte de absolvire 

17 @ Prin repartizarea în urma examenului de rezidențiat (doar pentru absolventi de medicină) 

18 @ Altfel: ........................................................................................................................................................................................ 

  (vă rugăm specificaţi) 
 

 E5 Care a fost cea mai eficient ă metod ă de ob ţinere a primului loc de munc ă după absolvire? 
   

1 @ Am depus cerere de angajare pentru un loc de muncă vacant 

2 @ Am contactat angajatorii din proprie iniţiativă fără a şti despre existenţa unui loc de muncă disponibil 

3 @ Am fost contactat de un angajator 

4 @ Cu ajutorul familiei, prietenilor sau cunoştinţelor 

5 @ Prin intermediul agenţiile publice de plasament (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) 

6 @ Prin intermediul agenţiilor private de recrutare şi plasament 

7 @ Prin intermediul Inspectoratului Şcolar Judeţean (prin examen, concurs) 

8 @ Prin intermediul universităţii (Centrul de orientare profesională / prin repartiție) 

9 @ Prin intermediul reţelelor sociale online (ex. LinkedIn, Facebook) 

10 @ Prin intermediul grupurilor de discuţii şi al listelor de e-mail de pe internet 

11 @  Prin intermediul presei scrise 

12 @ Prin intermediul portalurilor de locuri de muncă online 

13 @ Prin intermediul târgurilor de locuri de muncă 

14 @ Lucrez pentru afacerea de familie 

15 @ Mi-am deschis propria afacere 

16 @ Lucrez la acelaşi angajator ca înainte de absolvire 

17 @ Altfel (conform E4) 

18 @ Prin repartizarea în urma examenului de rezidențiat (doar pentru absolvenții de medicină) 

19 @ Nu se aplică, nu am găsit un loc de muncă după absolvire. 
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E6 Câţi angajatori a ţi contactat, cu aproxima ţie, când era ţi în căutarea primului loc de munc ă după 
absolvire? 

   

 

@  @  @   Nr. aproximativ de angajatori contactaţi 

 

 

 

 

 

F PRIMUL LOC DE MUNCĂ DUPĂ ABSOLVIRE 
Vă rugăm să ne furnizaţi informaţii cu privire la primul loc de muncă de după absolvirea programului de licență, în 
anul 2006. 

 

F1 Când a ţi început activitatea la primul loc de munc ă de dup ă absolvirea programului de licen ţă? 
   

1 
 @ @ / @ @ @ @    

(Lună            /      An) 

 

2 
@ Nu se aplică, nu am avut niciun loc de muncă de la absolvirea programului de licență. → Vă rugăm să continuaţi cu 

secțiunea H 
 

3 
@ Nu se aplică, am acelaşi loc de muncă de dinaintea absolvirii. 

 

4 
@ Sunt angajat/ă in domeniul de studiu în care am finalizat programul de licență 

 

F2 Cât de importante considera ţi că au fost urm ătoarele aspecte pentru a-l determina pe primul anga jator 
să vă ofere un loc de munc ă după absolvirea programului de licen ţă?  

   

 Foarte puţin 
importante 

 Foarte 
importante 

 

  1 2 3 4 5   

1  @ @ @ @ @  Domeniul de studii 

2  @ @ @ @ @  Specializarea / Programul de studii 

3  @ @ @ @ @  Tema lucrării de licenţă 

4  @ @ @ @ @  Tema proiectelor realizate pe perioada studiilor (dacă este cazul) 

5  @ @ @ @ @  Notele obţinute pe perioada studiilor 

6  @ @ @ @ @   Reputaţia universităţii 

7  @ @ @ @ @  Reputaţia facultăţii / departamentului 

8  @ @ @ @ @  Experienţa de muncă acumulată anterior 

9  @ @ @ @ @  Personalitatea mea 

10  @ @ @ @ @  Experienţa în străinătate 

11  @ @ @ @ @  Capacitatea mea de a relaționa 

12  @ @ @ @ @  Relațiile anterioare cu angajatorul / recomandări de la persoane care mă cunosc 

13  @ @ @ @ @  Nota obținută la examenul de rezidențiat (doar pentru absolvenții de medicină) 

14  @ @ @ @ @  Altele: ........................................................................................................................................  

        (vă rugăm specificaţi) 
 

F3 La prima angajare imediat dup ă absolvire, a ţi avut mai multe locuri de munc ă în paralel? 
   

1 @ Da → Vă rugăm să vă referiţi în cele ce urmează la cel pe care îl consideraţi cel mai important pentru dumneavoastră. 

2 @ Nu 
 

F4 Ce tip de contract de munc ă aţi avut la primul loc de munc ă de dup ă absolvirea programului de 
licen ţă? 

   

1 @ Pe durată nedeterminată 

2 @ Cu durată determinată (inclusiv contract de colaborare / convenție civilă / perioadă de probă) 

3 @ Cu durată determinată perioada rezidentiat (doar pentru absolvenții de medicină) 

4 @ Fără contract 

5 @ Nu se aplică, eram liber profesionist 

6 @ Nu se aplică, mi-am deschis propria afacere (inclusiv PFA) 

7 @ Altă formă de contract: .......................................................................................................................................................... 
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  (vă rugăm specificaţi) 
 

F5 Care a fost num ărul (mediu) de ore de lucru pe zi prev ăzute în contractul dumneavoastr ă la primul loc 
de munc ă de dup ă absolvire? 

   

 

@  @   Nr. de ore de lucru pe zi conform contractului 

 

F6 Ce venit mediu lunar net  (estimativ ȋn lei)  aţi avut la primul loc de munc ă de dup ă absolvire?  
   

  Venit net  

1  @ Sub 600 Lei 

2  @ 601 - 800 Lei 

3  @ 801 - 1000 Lei 

4  @ 1001 - 1500 Lei 

5  @ 1501 - 2000 Lei 

6  @ 2001 - 2500 Lei 

7  @ 2501 - 3000 Lei 

8  @ 3001 - 3500 Lei 

9  @ 3501 - 4000 Lei 

10  @ 4001 - 4500 Lei 

11  @ 4501 - 5000 Lei 

12  @ 5001 - 5500 Lei 

13  @ 5501 - 6000 Lei 

14  @ Peste 6001 Lei 
 

F7 Unde a ţi avut primul loc de munc ă de dup ă absolvire? 
   

1 @ În România 

 

 

 

 

 

 @  Rural 

 @ Urban 

 Localitatea: ................................................................................................................................................................ 
  (vă rugăm specificaţi) 

 Judeţ: ................................................................................................................................................................ 
  (vă rugăm specificaţi) 

2 @ În altă ţară → Vă rugăm să întroduceţi ţara: ............................................................................................................................ 
  (vă rugăm specificaţi) 

 

F8 Ce nivel de educa ţie considera ţi că era cea mai potrivit ă pentru primul loc de munc ă de dup ă 
absolvire? 

   

1 @ Studii doctorale 

2 @ Studii de master 

3 @ Program postuniversitar 

4 @ Program postuniversitar de rezidențiat (doar pentru absolvenții de medicină) 

5 @ Studii de licenţă 

6 @ Studii preuniversitare 
 

F9 În ce măsur ă considera ți că aţi utilizat cuno ştin ţele şi competen ţele dobândite pe parcursul 
programului de licen ţă la primul loc de munc ă de dup ă absolvire? 

   

 In foarte mică 
măsură 

 In foarte mare 
măsură 

 

  1 2 3 4 5   

1  @ @ @ @ @   
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 G LOCUL DE MUNCĂ ŞI PROFESIA ÎN PREZENT 
 Vă rugăm să ne furnizaţi informaţii cu privire la situaţia dumneavoastră profesională actuală, răspunzând la toate 
ȋntrebările, chiar dacă locul de muncă nu s-a schimbat, putând apărea modificări ale situației (tipul de contract, 
venitul, poziția ȋn companie, etc.)  

 

G1 Care este situa ţia dumneavoastr ă profesional ă actual ă? Răspuns multiplu 
   

1 @ Angajat (inclusiv propriul angajator sau aflat în stagii de pregătire) 

2 @ Participant la cursuri de formare profesională 

3 @ Înscris la studii universitare aprofundate (masterat, doctorat, alte studii postuniversitare) 

3 @ Concediu creștere copil 

4 @ Fără loc de muncă, dar în căutare de loc de muncă  

5 @ Fără loc de muncă şi fără intenţia de a se angaja (boală etc) 

6 @ Alta: .................................................................................................................................................................................  

  (vă rugăm specificaţi) 

Important! Dacă nu sunteți angajat (nu ați bifat opțiunea 1) vă rugăm să continuați cu întrebarea H1 
   

G2 Sunte ți angajat în domeniul de studiu în care a ți finalizat programul de licen ță? 
   

1  @ Da 

2  @ Nu 
 

G3 Ave ţi mai multe locuri de munc ă în paralel, în prezent? 
   

1 @ Da → În cele ce urmează (pentru ȋntrebările G4-G26), vă rugăm să vă referiţi la cel mai important pentru dumneavoastră. 

2 @ Nu 
 

G4 Locul de munc ă actual este diferit de primul loc de munc ă dup ă absolvire (la care v-a ți referit ȋn 
sec țiunea anterioar ă)? 

   

1 @ Nu  → vă rugăm să continuați cu ȋntrebarea G7 

2 @ Da 
 

G5 Câte locuri de munc ă aţi avut de la absolvirea în 2006 a programului de li cen ţă (incluzând locul de 
munc ă actual )? 
 

@  @  Nr. de locuri de muncă (incluzând locul de muncă actual) 

@  @ din care ȋn domeniul programului de licență 
 

  

 

 

G6 Când a ţi început activitatea la actualul loc de munc ă? 
   

 

 @ @ / @ @ @ @    
(Lună            /      An) 

   

 
 

G7 Ce tip de contract de munc ă aveţi în prezent? 
   

1 @ Pe durată nedeterminată 

2 @ Cu durată determinată (inclusiv contract de colaborare / convenție civilă / perioadă de probă) 

2 @ Cu durată determinată pe perioada rezidențiatului (doar pentru absolvenții de medicină) 

3 @ Fără contract 

4 @ Nu se aplică, sunt liber profesionist 

5 @ Nu se aplică, am propria mea afacere (inclusiv PFA) 

6 @ Altă formă de contract: ............................................................................................................................................................ 

  (vă rugăm specificaţi) 
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G8 Care este num ărul (mediu) de ore de lucru pe care le efectua ţi pe zi ? 
   

 

@  @   Nr. de ore de lucru pe  zi 

 

G9 Care este venitul dumneavoastr ă mediu lunar net (estimativ ȋn lei)  în prezent?  
   

  Venit net  

1  @ Sub 600 Lei 

2  @ 601 - 800 Lei 

3  @ 801 - 1000 Lei 

4  @ 1001 - 1500 Lei 

5  @ 1501 - 2000 Lei 

6  @ 2001 - 2500 Lei 

7  @ 2501 - 3000 Lei 

8  @ 3001 - 3500 Lei 

9  @ 3501 - 4000 Lei 

10  @ 4001 - 4500 Lei 

11  @ 4501 - 5000 Lei 

12  @ 5001 - 5500 Lei 

13  @ 5501 - 6000 Lei 

14  @ Peste 6001 Lei 
 

G10 Unde se afl ă locul dumneavoastr ă de munc ă actual? 
   

1 @ În România 

  @  Rural 

  @ Urban 

  Localitatea: ................................................................................................................................................................ 
   (vă rugăm specificaţi) 

  Judeţ: ................................................................................................................................................................ 

   (vă rugăm specificaţi) 

2 @ În altă ţară → Vă rugăm să întroduceţi ţara: ....................................................................................................................... 

  (vă rugăm specificaţi) 
   

G11 Care este forma de proprietate a companiei / organi zaţiei pentru care lucra ţi? 
   

1 @ Instituţie publică finanţată de la buget 

2 @ Instituţie publică cu finanţare mixtă (de la buget şi din alte surse) 

3 @ Instituţie publică finanțată din venituri proprii 

4 @ Firmă în totalitate privată 

5 @ Firmă cu capital mixt (de stat şi privat) 

6 @ ONG sau fundaţie religioasă 

7 @ Firma proprie (inclusiv PFA) 

8 @ Altul: ........................................................................................................................................................................................ 

  (vă rugăm specificaţi) 
   

G12 Care este num ărul de angaja ți al companiei / organiza ției pentru care lucra ți?  
   

1 @ ȋntre 1 și 9  

2 @ ȋntre 10 și 49  

3 @ ȋntre 50 și 99  

4 @ ȋntre 100 și 249  

5 @ ȋntre 250 și 999  
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6 @ peste 1000  
   

G13 Care este aria de acoperire geografic ă a activit ății companiei / organiza ţiei pentru care lucra ţi? 
   

1 @ pe plan local 

2 @ la nivel regional 

3 @ la nivel național 

4 @ la nivel internațional 
 
 

G14 Care este ocupa ţia dumneavoastr ă actual ă? 
   

  
@  @  
(vă rugăm să completaţi cu codul corespunzător din Anexă – Lista 3: Ocupaţii) 

  În cazul în care aţi selectat răspunsul „Altă ocupaţie”:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(vă rugăm specificaţi) 

 

G15 Ce func ţie ocupa ţi în prezent? 
   

1 @ Conducere/coordonare  

2 @ Execuţie (inclusiv predare, proiectare, consultanță, etc.) 

3 @ Control 

4 @ Altă funcţie: .......................................................................................................................................................................... 

  (vă rugăm specificaţi) 
 

G16 În ce sector şi ce domeniu de activitate lucra ţi în acest moment? 
   

1  
@ @ @ 

Sector de activitate 
(vă rugăm să completaţi cu codul corespunzător din Anexă – Lista 2: Sectoare şi domenii de activitate) 

2  
@ @ @ @    

Domeniu de activitate 
(vă rugăm să completaţi cu codul corespunzător din Anexă – Lista 2: Sectoare şi domenii de activitate) 

 

G17 Ce nivel de educa ţie considera ţi că este cel mai potrivit pentru pentru tipul de activ itate pe care o 
desf ăşura ţi? 

   

1 @ Studii doctorale 

2 @ Studii de master 

3 @ Studii postuniversitare 

3 @ Studii postuniversitare de rezidențiat (doar pentru absolvenții de medicină)     

4 @ Studii de licenţă 

5 @ Studii preuniversitare 
 

G18 În ce măsur ă considera ți că utiliza ţi cuno ştin ţele şi competen ţele dobândite pe parcursul programului 
de licen ţă la locul de munc ă actual? 

   

 In foarte mică 
măsură 

 In foarte mare 
măsură 

 

  1 2 3 4 5   

1  @ @ @ @ @   
 

G19 Ce domeniu de studii considera ţi că este cel mai potrivit pentru tipul de activitate p e care o 
desf ăşura ţi la locul de munc ă actual? 

   

1 @ Doar domeniul de studiu absolvit în cadrul programului de licență → Vă rugăm să continuaţi cu întrebarea  G21 

2 @ Domeniul de studiu absolvit în cadrul programului de licență sau unul conex → Vă rugăm să continuaţi cu întrebarea  G21 

3 @ Cu totul alt domeniu decât cel al programului de licență 

4 @ Niciun domeniu în mod special 
 

G20 Din ce motive nu ave ţi un loc de munc ă în domeniul de licen ță sau într-unul conex? Răspuns multiplu 
   

1 @ Mi-am completat studiile într-un alt domeniu 
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2 @ Mi-am dat seama că nu-mi place să lucrez în domeniul pentru care m-am pregătit 

3 @ Am găsit de lucru mai uşor în alt domeniu 

4 @ Am identificat noi oportunităţi într-un domeniu studiat pe care l-am absolvit anterior (celui de licenţă) 

5 @ Am găsit de lucru (în domeniul meu) doar la distanţă foarte mare de casă 

6 @ Din cauza condiţiilor grele de muncă 

7 @ A trebuit să mă mut în alt oraş 

8 @ Oferta de locuri de muncă în domeniul studiat de mine este foarte săracă 

9 @ Am probleme de sănătate / sociale 

10 @ Am deschis propria afacere 

11 @ Nu-mi permit financiar să-mi continuu cursurile de specializare necesare pentru a profesa în domeniu 

12 @ Se câştigă puţin în domeniu 

13 @ Nu am considerat convenabilă repartizarea (doar pentru absolvenții de medicină) 

14 @ Alte motive: ............................................................................................................................................................................ 
  (vă rugăm specificaţi) 

 

G21 Ţinând cont de a ştept ările actualului angajator, considera ţi că va fi necesar s ă vă completa ţi studiile? 
   

1 @ Da 

2 @ Nu 
 

G22 Inten ţiona ţi să vă schimba ţi locul de munc ă în urm ătoarele luni? 
   

1 @ Da 

2 @ Nu 
 

G23 Care este nivelul de competen ţe solicitat pentru tipul de activitate pe care o de sfăşuraţi în prezent? 
   

 Foarte scăzut  Foarte ridicat  

  1 2 3 4 5   

1  @ @ @ @ @  Cunoaşterea aprofundată a propriului domeniu de studiu / a propriei specializări 

2  @ @ @ @ @  Cunoaşterea altor domenii sau discipline 

3  @ @ @ @ @  Gândirea analitică 

4  @ @ @ @ @  Abilitatea de a acumula rapid noi cunoştinţe 

5  @ @ @ @ @  Abilitatea de a negocia în mod eficace 

6  @ @ @ @ @  Abilitatea de a acţiona bine în condiţii de stres 

7  @ @ @ @ @  Abilitatea de a identifica noi oportunităţi şi a acţiona rapid pentru a le valorifica 

8  @ @ @ @ @  Abilitatea de a coordona activităţi 

9  @ @ @ @ @  Abilitatea de a gestiona eficient timpul de lucru 

10  @ @ @ @ @  Abilitatea de a lucra în echipă 

11  @ @ @ @ @  Abilitatea de a utiliza calculatorul şi de a naviga pe internet 

12  @ @ @ @ @  Abilitatea de a veni cu idei şi soluţii noi 

13  @ @ @ @ @  Disponibilitatea de a pune la îndoială ideile proprii şi ale altora 

14  @ @ @ @ @  Abilitatea de a prezenta produse, idei sau rapoarte în faţa unei audienţe 

15  @ @ @ @ @  Abilitatea de a elabora rapoarte, note sau alte documente 

16  @ @ @ @ @  Abilitatea de a scrie, a citi, a se documenta şi de a conversa într-o limbă străină 

17  @ @ @ @ @  Capacitatea de a interpreta normele de drept în raport cu situaţiile create (numai pentru 
absolvenţii domeniului drept) 

 

 G24 În ce m ăsur ă sunte ți satisf ăcut de situa ția dumneavoastr ă profesional ă actual ă? 
   

 In foarte 
mică măsură 

 In foarte mare 
măsură 

 1 2 3 4 5  

 @ @ @ @ @  
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 G25 Luând ȋn considerare  aspectele strict profesionale legate  de locul de munc ă actual, ȋn ce m ăsur ă 
situa ția dumneavoastr ă corespunde a ștept ărilor avute la momentul ȋnceperii studiilor de licen ță? 

   

 In foarte mică 
măsură 

 In foarte mare 
măsură 

 1 2 3 4 5  

 @ @ @ @ @  

 G26 Luând ȋn considerare contribu ția dumneavoastr ă profesional ă la locul de munc ă actual, ȋn ce m ăsur ă 
aceasta se reg ăsește ȋn nivelul de salarizare primit?  

   

 In foarte 
mică măsură 

 In foarte mare 
măsură 

 1 2 3 4 5 

 @ @ @ @ @ 
 

 

 

 

 H EVALUAREA RETROSPECTIV Ă A PROGRAMULUI DE LICEN ŢĂ 
 

 Vă rugăm să realizaţi o evaluare retrospectivă a programului de licență absolvit în anul 2006 şi să ne comunicaţi 
opinia dumneavoastră, răspunzând la următorul set de întrebări. 
 

H1 În ce măsur ă considera ți că  programul de licen ţă absolvit a fost util? 
   

 În foarte mică 
măsură 

 În foarte mare 
măsură 

 

  1 2 3 4 5   

1  @ @ @ @ @  Pentru obţinerea unui loc de muncă după absolvire 

2  @ @ @ @ @  Pentru dezvoltarea unei cariere pe termen lung 

3  @ @ @ @ @  Pentru îndeplinirea sarcinilor de la locul meu de muncă actual 

4  @ @ @ @ @  Pentru îndeplinirea unor obligaţii diverse din viaţa de zi cu zi 

5  @ @ @ @ @  Pentru dezvoltarea propriei personalităţi 
 

H2 În ce măsur ă sunte ţi de acord cu urm ătoarele afirma ţii privind necesitatea dezvolt ării ulterioare a 
competen ţelor dumneavoastr ă prin educa ţie şi formare profesional ă? După absolvirea programului de 
de licen ţă, educa ţia şi formarea continu ă au fost / sunt necesare ... 

   

 În foarte mică 
măsură 

 În foarte mare 
măsură 

 

  1 2 3 4 5   

1  @ @ @ @ @  ... pentru a face faţă sarcinilor care nu puteau fi prevăzute pe parcursul studiilor 

2  @ @ @ @ @  ... pentru că programul de licenţă nu acoperă evoluţiile ulterioare din domeniul în care lucrez 

3  @ @ @ @ @  ... pentru a dobândi cunoştinţe care se pot învaţa mai bine la un loc de muncă 

4  @ @ @ @ @  ... pentru că programul de licenţă este deficitar 
 

H3 În ce măsur ă sunte ţi de acord cu urm ătoarele afirma ţii privind programul de licen ţă? Programul de 
licen ță ... 

   

 În foarte mică 
măsură 

 În foarte mare 
măsură 

 

  1 2 3 4 5   

1  @ @ @ @ @  ... oferă o pregătire suficientă pentru acumularea competenţelor necesare la un loc de muncă 

2  @ @ @ @ @  ... constituie o bază suficientă pentru actualizarea continuă a cunoştinţelor şi a competenţelor 

3  @ @ @ @ @  ... oferă mai multe competenţe teoretice decât practice 
 

H4 Privind înapoi în timp, dac ă aţi putea alege din nou, în ce m ăsur ă aţi ... 
   

 În foarte mică 
măsură 

 În foarte mare 
măsură 

 

  1 2 3 4 5   

1  @ @ @ @ @  ... decide să (mai) urmaţi studii universitare? 

2  @ @ @ @ @  ... alege acelaşi program de licenţă? 

3  @ @ @ @ @  ... alege aceeaşi instituţie de învăţământ superior (universitate)? 

4  @ @ @ @ @  ... alege să vă fi continuat studiile cu un ciclu universitar superior? 
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 H5 Privind retrospectiv, ȋn ce m ăsur ă sunte ți satisf ăcut din punct de vedere profesional / al competen țelor 
de programul de licen ță pe care l-a ți urmat? 

  

 In foarte 
mică 

măsură 

 In foarte mare 
măsură 

 1 2 3 4 5 

 @ @ @ @ @ 
 

H6 Principalele puncte tari ale programului de licen ță urmat sunt: 
   

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

H7 Principalele puncte slabe ale programului de licen ță urmat sunt: 
   

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

H8 Ce cursuri considera ţi că ar trebui ad ăugate programului de licen ță urmat?  
   

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

H9 Ce alte îmbun ătăţiri ar trebui aduse programului de licen ță urmat?  
   

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 I DATE BIOGRAFICE 
 Vă rugăm să răspundeți la următorul set de ȋntrebări opționale, conținând informaţii de natură biografică, omițând 

pe cele pe care le considerați prea personale. 
 

I1 Anul na şterii 
   

 

@ @ @ @  Anul naşterii 

 

I2 Genul 
   

1 @ Masculin 

2 @ Feminin 
 

I3 Locul actual de reziden ţă 
   

1 @ În România 

  @  rural  

  @  urban 

  Localitatea:  
   (vă rugăm specificaţi) 
  Judeţ: ............................................................................................................................................................... 

   (vă rugăm specificaţi) 

2 @ În altă ţară → Vă rugăm să întroduceţi ţara: ............................................................................................................................... 
  (vă rugăm specificaţi) 

 

I4 Etnia 
   

1 @ Română 

2 @ Maghiară 

3 @ Germană 

4 @ Rromă 

5 @ Alta: ....................................................................................................................................................................................... 
  (vă rugăm specificaţi) 

 

I5 Starea civil ă 
   

1 @ Căsătorit/ă 

2 @ Necăsătorit/ă 

3 @ Divorţat/ă 

4 @ Văduv/ă 

5 @ Uniune consensuală 

6 @ Altul: ........................................................................................................................................................................................ 
  (vă rugăm specificaţi) 

 

I6 Nivelul cel mai înalt de educa ţie al părin ţilor 
   

 Mama Tata  

1 @ @ Clasele 1-8 

2 @ @ Şcoală profesională 

3 @ @ Liceu 

4 @ @ Studii superioare 

5 @ @ Studii postuniversitare 

6 @ @ Altele: ................................................................................................................................................................ 
   (vă rugăm specificaţi) 
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I7 Locul de reziden ţă pe perioada claselor 1-8  
În cazul în care aţi avut mai multe domicilii permanente în acea perioadă, vă rugăm să vă referiţi la cel pe care 
îl consideraţi cel mai important pentru formarea dumneavoastră. 

   

1 @ În România 

  @  rural  

  @  urban 

  Localitatea: ............................................................................................................................................................... 
  Judeţ: ............................................................................................................................................................... 
   (vă rugăm specificaţi) 

2 @ În altă ţară → Vă rugăm să întroduceţi ţara: ............................................................................................................................. 
  (vă rugăm specificaţi) 

 

 

 

 

 

 K EVALUAREA CHESTIONARULUI 
 Vă rugăm, în final, să ne răspundeţi la unele întrebări de evaluare privind acest chestionar. Răspunsurile 

dumneavoastră ne vor ajuta să realizăm un chestionar mai bun pentru studiile viitoare. 
 

K1 Care a fost timpul necesar complet ării chestionarului? 
   

 

@ @ @ minute 

 

K2 Având în vedere importan ţa şi complexitatea subiectului cercetat, considera ţi că acest chestionar... 
   

1 @ ... este prea voluminos, conţinând multe informaţii nerelevante. 

2 @ ... are o dimensiune adecvată scopului cercetării. 

3 @ ... este insuficient de detaliat, omiţând unele aspecte importante. 
 

K3 Con ţine chestionarul întreb ări neclare, care ar trebui reformulate? 
   

1 @ Da → Vă rugăm nominalizaţi codul întrebării sau subiectul acesteia.......................................................................................... 

2 @ Nu 
 

K4 Con ţine chestionarul întreb ări sau teme pe care le considera ţi nerelevante subiectului studiat şi care 
ar trebui eliminate? 

   

1 @ Da → Vă rugăm nominalizaţi codul întrebării sau subiectul acesteia....................................................................................... 

2 @ Nu 
 

K5 Con ţine chestionarul întreb ări prea dificile, aspectele vizate putând fi urm ărite prin intermediul unor 
întreb ări alternative mai simple? 

   

1 @ Da → Vă rugăm nominalizaţi codul întrebării sau subiectul acesteia...................................................................................... 

2 @ Nu 
 

K6 Con ţine chestionarul întreb ări sau teme pe care le considera ţi prea personale şi care ar trebui 
eliminate? 

   

1 @ Da → Vă rugăm nominalizaţi codul întrebării sau subiectul acesteia....................................................................................... 

2 @ Nu 
 

K7 Ce alte îmbun ătăţiri considera ţi că ar trebui aduse chestionarului (aspecte suplimenta re analizate, 
propuneri de întreb ări, propuneri de rearanjare a întreb ărilor, propuneri de modificare a formatului, 
etc.)? Adăugaţi încă o pagină dacă aveţi nevoie de mai mult spaţiu pentru răspuns. 

   

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VĂ MULŢUMIM FOARTE MULT PENTRU COMPLETAREA ACESTUI 
CHESTIONAR! 

 

 

Comunicarea rezultatelor proiectului 
Rezultatele acestui proiect vor fi publicate pe site-ul proiectului:  

http://www.absolvent-univ.ro/ 
Dacă doriţi să vă transmitem personal un rezumat al rezultatelor, vă rugăm să 
completaţi mai jos adresa dumneavoastră de e-mail: 

 
 

@ Da, doresc sa primesc un rezumat al rezultatelor.  

 
Adresa mea de e-mail este:  ………………………………………………………………………….. 

 

 

Repetarea cercet ării  
Este posibil ca acest studiu să fie repetat peste câţiva ani. Aţi fi dispus/ă 
să participaţi la o astfel de cercetare viitoare? În cazul unui răspuns 
afirmativ, vă rugăm să ne furnizaţi datele dumneavoastră de contact 
actualizate. 
 
  

@ Da, mă puteţi contacta pentru alte cercetări viitoare.  
 

 

Nume  

Adresă  

Cod poştal/ Oraş  

Ţară  

E-mail  

Telefon  
 

 

@ Nu, nu vreau să mai particip la alte cercetări de acest tip.  
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Anexe 
 

Lista 1: Programe de studiu/specializări  

1 Matematica 
2 Matematici aplicate 
3 Matematica informatica 
4 Fizica 
5 Fizica medicala 
6 Biofizica 
7 Fizica informatica 
8 Chimie 
9 Biochimie tehnologica 
10 Radiochimie 
11 Chimie informatica 
12 Informatica 
13 Informatica aplicata 
14 Biologie 
15 Biochimie 
16 Geografie 
17 Geografia turismului 
18 Cartografie 
19 Hidrologie si meteorologie 
20 Planificare teritoriala 
21 Geologie 
22 Geochimie 
23 Chimia mediului 
24 Ecologie si protectia mediului 
25 Geografia mediului 
26 Fizica mediului 
27 Stiinta mediului 
28 Filosofie 
29 Limba si literatura romana 
30 Limba si literatura 
31 Limba si literatura moderna 
32 Literatura universala si comparata 
33 Filologie clasica 
34 Traducere si interpretare 
35 Limbi moderne aplicate 
36 Istorie 
37 Arheologie 
38 Arhivistica 
39 Muzeologie 
40 Istoria artei 
41 Etnologie 
42 Studii iudaice 
43 Studii americane 
44 Studii culturale 
45 Studii europene 
46 Teologie pastorala 
47 Teologie didactica 
48 Arta sacra 
49 Teologie asistenta sociala 
50 Studii religioase 
51 Drept 
52 Drept comunitar 
53 Ordine si siguranta publica 
54 Sociologie 
55 Antropologie 
56 Asistenta sociala 
57 Stiinte politice 
58 Studii de securitate 
59 Relatii internationale si studii europene 
60 Administratie publica 
61 Administratie europeana 

62 Asistenta manageriala si secretariat 
63 Politie comunitara 
64 Servicii si politici de sanatate publica (Public Health) 
65 Jurnalism 
66 Comunicare si relatii publice 
67 Publicitate 
68 Biblioteconomie si stiinta informarii 
69 Pedagogie 
70 Psihopedagogie speciala 
71 Pedagogia invatamantului primar si prescolar 
72 Psihologie 
73 Terapie ocupationala 
74 Economie generala 
75 Economie agroalimentara 
76 Economia mediului 
77 Economie si comunicare economica in afaceri 
78 Economie agroalimentara si a mediului 
79 Economie generala si comunicare economica 
80 Finante si banci 
81 Administrarea afacerilor 
82 Economia firmei 
83 Economia comertului, turismului si serviciilor 
84 Merceologie si managementul calitatii 
85 Economia comertului, turismului, serviciilor si managementul 

calitatii 
86 Administrarea afacerilor in servicii de ospitalitate 
87 Administrarea afacerilor in comert, turism,servicii, 

merceologie si managementul calitatii 
88 Contabilitate si informatica de gestiune 
89 Cibernetica economica 
90 Informatica economica 
91 Statistica si previziune economica 
92 Economie internationala 
93 Afaceri internationale 
94 Economie si afaceri internationale 
95 Management 
96 Managementul dezvoltarii rurale durabile 
97 Marketing 
98 Artele spectacolului 
99 Teatrologie 
100 Scenografie 
101 Cinematografie, fotografie, media*8) 
102 Filmologie 
103 Pedagogie muzicala 
104 Muzica religioasa 
105 Muzicologie 
106 Interpretare muzicala - canto 
107 Interpretare muzicala - instrumente 
108 Compozitie muzicala 
109 Dirijat 
110 Artele spectacolului muzical 
111 Arte plastice 
112 Arte decorative 
113 Design 
114 Conservare si restaurare 
115 Arta murala 
116 Pedagogia artelor plastice si decorative 
117 Istoria si teoria artei 
118 Ceramica - sticla - metal 
119 Arte textile - design textil 
120 Moda - design vestimentar 
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121 Scenografie si eveniment artistic 
122 Design ambiental 
123 Arta monumentala 
124 Arhitectura 
125 Arhitectura de interior 
126 Design de produs 
127 Conservare si restaurare de arhitectura 
128 Arhitectura peisajului 
129 Mobilier si amenajari interioare 
130 Tehnologie arhitecturala 
131 Proiectare si planificare urbana 
132 Urbanism si administrarea teritoriului 
133 Amenajarea si planificarea peisajului 
134 Educatie fizica si sportiva 
135 Sport si performanta motrica 
136 Kinetoterapie si motricitate speciala 
137 Agricultura 
138 Stiintele solului 
139 Montanologie 
140 Protectia plantelor 
141 Exploatarea masinilor si instalatiilor pentru agricultura si 

industria alimentara 
142 Horticultura 
143 Peisagistica 
144 Silvicultura 
145 Exploatari forestiere 
146 Cinegetica 
147 Zootehnie 
148 Piscicultura si acvacultura 
149 Inginerie genetica 
150 Biotehnologii 
151 Calculatoare 
152 Tehnologia informatiei 
153 Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si 

securitate nationala 
154 Ingineria informatiei 
155 Masini si utilaje de geniu 
156 Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri si mascare 
157 Masuratori terestre si cadastru 
158 Topogeodezie si automatizarea asigurarii topogeodezice 
159 Constructii aerospatiale 
160 Sisteme de propulsie 
161 Echipamente si instalatii de aviatie 
162 Inginerie si management aeronautic 
163 Aeronave si motoare de aviatie 
164 Navigatie aeriana (Air Navigation) 
165 Ingineria substantelor anorganice si protectia mediului 
166 Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si 

carbochimie 
167 Stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale 
168 Stiinta si ingineria polimerilor 
169 Ingineria si informatica proceselor chimice si biochimice 
170 Inginerie chimica 
171 Controlul si securitatea produselor alimentare 
172 Inginerie biochimica 
173 Ingineria fabricatiei hartiei 
174 Tehnologia chimica a produselor din piele si inlocuitori 
175 Tehnologie chimica textila 
176 Chimie alimentara si tehnologii biochimice 
177 Prelucrarea petrolului si petrochimie 
178 Extracte si aditivi naturali alimentari 
179 Chimie militara 
180 Constructii civile, industriale si agricole 
181 Cai ferate, drumuri si poduri 
182 Constructii si fortificatii 

183 Amenajari si constructii hidrotehnice 
184 Constructii miniere 
185 Inginerie sanitara si protectia mediului 
186 Imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala 
187 Inginerie civila 
188 Inginerie urbana si dezvoltare regionala 
189 Infrastructura transporturilor metropolitane 
190 Instalatii pentru constructii 
191 Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei 
192 Instalatii pentru constructii - pompieri 
193 Armament, rachete, munitii de aviatie si sisteme de salvare 
194 Munitii, rachete, explozivi si pulberi 
195 Armament, aparatura artileristica si sisteme de conducere a 

focului 
196 Sisteme integrate de armament si munitie 
197 Sisteme electrice 
198 Electronica de putere si actionari electrice 
199 Electrotehnica 
200 Instrumentatie si achizitii de date 
201 Electromecanica 
202 Inginerie electrica si calculatoare 
203 Electronica aplicata 
204 Tehnologii si sisteme de telecomunicatii 
205 Retele si software de telecomunicatii 
206 Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii 
207 Telecomenzi si electronica in transporturi 
208 Echipamente si sisteme electronice militare 
209 Transmisiuni 
210 Ingineria sistemelor electroenergetice 
211 Hidroenergetica 
212 Termoenergetica 
213 Energetica industriala 
214 Energetica si tehnologii nucleare 
215 Managementul energiei 
216 Inginerie geologica 
217 Geologia resurselor miniere 
218 Geologia resurselor petroliere 
219 Geofizica 
220 Tehnologia constructiilor de masini 
221 Masini unelte si sisteme de productie 
222 Ingineria sudarii 
223 Design industrial 
224 Ingineria si managementul calitatii 
225 Ingineria securitatii in industrie 
226 Nanotehnologii si sisteme neconventionale 
227 Tehnologia si designul produselor textile 
228 Tehnologia si designul confectiilor din piele si inlocuitori 
229 Ingineria sistemelor de energii regenerabile 
230 Tehnologia tricotajelor si confectiilor 
231 Ingineria prelucrarii lemnului 
232 Ingineria produselor finite din lemn 
233 Ingineria produselor alimentare 
234 Tehnologia prelucrarii produselor agricole 
235 Controlul si expertiza produselor alimentare 
236 Pescuit si industrializarea pestelui 
237 Constructii de autovehicule 
238 Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule 
239 Autovehicule rutiere 
240 Echipamente si sisteme de comanda si control pentru 

autovehicule 
241 Blindate, automobile si tractoare 
242 Stiinta materialelor 
243 Ingineria elaborarii materialelor metalice 
244 Ingineria procesarii materialelor 
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245 Sisteme si echipamente termice 
246 Masini si sisteme hidraulice si pneumatice 
247 Mecanica fina si nanotehnologii 
248 Masini si echipamente miniere 
249 Inginerie mecanica 
250 Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara 
251 Utilaje petroliere si petrochimice 
252 Utilaje pentru transportul si depozitarea hidrocarburilor 
253 Echipamente pentru procese industriale 
254 Utilaje tehnologice pentru constructii 
255 Ingineria si managementul resurselor tehnologice in 

constructii 
256 Utilaje pentru textile si pielarie 
257 Vehicule pentru transportul feroviar 
258 Utilaje si instalatii portuare 
259 Ingineria si protectia mediului in industrie 
260 Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice 
261 Ingineria si protectia mediului in industria chimica si 

petrochimica 
262 Inginerie si protectia mediului in agricultura 
263 Ingineria dezvoltarii rurale durabile 
264 Ingineria mediului 
265 Ingineria valorificarii deseurilor 
266 Reconstructie ecologica 
267 Arhitectura navala 
268 Sisteme si echipamente navale 
269 Navigatie si transport maritim si fluvial 
270 Navigatie, hidrografie si echipamente navale 
271 Electromecanica navala 
272 Automatica si informatica aplicata 
273 Echipamente pentru modelare, simulare si conducere 

informatizata a actiunilor de lupta 
274 Ingineria sistemelor multimedia 
275 Inginerie economica industriala 
276 Inginerie economica in domeniul mecanic 
277 Inginerie economica in constructii 
278 Inginerie si management naval si portuar 
279 Inginerie economica in domeniul transporturilor 
280 Inginerie economica in domeniul electric, electronic si 

energetic 
281 Inginerie economica in industria chimica si de materiale 
282 Inginerie economica in agricultura 
283 Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism 
284 Inginerie si management in industria turismului 
285 Inginerie si management forestier 
286 Ingineria transporturilor si a traficului 
287 Ingineria sistemelor de circulatie feroviara 
288 Ingineria sistemelor de circulatie rutiera 
289 Mecatronica 

290 Robotica 
291 Inginerie miniera 
292 Prepararea substantelor minerale utile 
293 Topografie miniera 
294 Inginerie de petrol si gaze 
295 Transportul, depozitarea si distributia hidrocarburilor 
296 Inginerie medicala 
297 Optometrie 
298 Biotehnologii industriale 
299 Inginerie fizica 
300 Informatica industriala 
301 Informatica aplicata in inginerie electrica 
 
302 Informatica aplicata in ingineria materialelor 
303 Matematica si informatica aplicata in inginerie 
304 Fizica tehnologica 
305 Bioinginerie 
306 Conducere interarme - forte terestre 
307 Conducere interarme - forte navale 
308 Conducere interarme - forte aeriene 
309 Conducere logistica 
310 Managementul organizatiei 
311 Comunicare si relatii publice - informatii 
312 Psihologie - informatii 
313 Management economico-financiar 
314 Securitate si aparare 
315 Conducere militara 
316 Comunicare publica si interculturala in domeniul securitatii si 

apararii 
317 Sisteme informationale 
318 Medicina veterinara 
319 Medicina 
320 Medicina dentara 
321 Farmacie 
322 Asistenta medicala generala 
 
323 Moase 
324 Radiologie si imagistica 
325 Laborator clinic 
326 Balneofiziokinetoterapie si recuperare 
327 Tehnica dentara 
328 Asistenta dentara 
329 Asistenta de farmacie 
330 Audiologie si protezare auditiva 
331 Asistenta de profilaxie stomatologica 
332 Nutritie si dietetica 
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Lista 2: Sectoare şi domenii de activitate 

100 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT 
101 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 
102 Silvicultură şi exploatare forestieră 
103 Pescuitul şi acvacultura 

200 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 
201 Extracţia cărbunelui superior şi inferior 
202 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 
203 Extracţia minereurilor metalifere 
204 Alte activităţi extractive 
205 Activităţi de servicii anexe extracţiei 

300 INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
301 Industria alimentară 
302 Fabricarea băuturilor 
303 Fabricarea produselor din tutun 
304 Fabricarea produselor textile 
305 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 
306 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj 

şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; 
prepararea şi vopsirea blănurilor 

307 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi 
din alte materiale vegetale împletite 

308 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 
309 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 
310 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute 

din prelucrarea ţiţeiului 
311 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 
312 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a 

preparatelor farmaceutice 
313 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 
314 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 
315 Industria metalurgică 
316 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, 

exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 
317 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi 

optice 
318 Fabricarea echipamentelor electrice 
319 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 
320 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor 

şi semiremorcilor 
321 Fabricarea altor mijloace de transport 
322 Fabricarea de mobilă 
323 Alte activităţi industriale n.c.a. 
324 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi 

echipamentelor 
400 PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ 

ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT 
401 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 

gaze, apă caldă şi aer condiţionat 
500 DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA 

DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE 
501 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 
502 Colectarea şi epurarea apelor uzate 
503 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de 

recuperare a materialelor reciclabile 
504 Activităţi şi servicii de decontaminare 

600 CONSTRUCŢII 
601 Construcţii de clădiri 
602 Lucrări de geniu civil 
603 Lucrări speciale de construcţii 

700 COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; 
REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR 

701 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 

702 Comerţ cu ridicata cu excepţa comerţului cu autovehicule 
şi motociclete 

703 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 

800 TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 
801 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 
802 Transporturi pe apă 
803 Transporturi aeriene 
804 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 
805 Activităţi de poştă şi de curier 

900 HOTELURI ŞI RESTAURANTE 
901 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 
902 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 

1000 INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII 
1001  Activităţi de editare 
1002  Activităţi de producţie cinematografică, video şi de 

programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de 
editare muzicală 

1003  Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 
1004  Telecomunicaţii 
1005  Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 
1006  Activităţi de servicii informatice 

1100 INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI 
1101  Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de 

asigurări şi ale fondurilor de pensii 
1102  Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de 

pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări 
sociale) 

1103  Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, 
activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 

1200 TRANZACŢII IMOBILIARE 
1201  Tranzacţii imobiliare 

1300 ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 
1301  Activităţi juridice şi de contabilitate 
1302  Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor 

administrative centralizate; activităţi de management şi de 
consultanţă în management 

1303  Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi 
analiză tehnică 

1304  Dezvoltare 
1305  Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 
1306  Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice 
1307  Activităţi veterinare 

1400 ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI 
ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT 

1401  Activităţi de închiriere şi leasing 
1402  Activităţi de servicii privind forţa de muncă 
1403  Operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă 

turistică 
1404  Activităţi de investigaţii şi protecţie 
1405  Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 
1406  Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de 

servicii prestate în principal întreprinderilor 
1500 DMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI 

SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC 
1501  Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din 

sistemul public 
1600 ÎNVĂŢĂMÂNT 

1601  Învăţământ 
1700 SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

1701  Activităţi referitoare la sănătatea umană 
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1702  Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă 
socială, cu cazare 

1703  Activităţi de asistenţă socială, fără cazare 
1800 ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI 

RECREATIVE 
1801  Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 
1802  Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte 

activităţi culturale 
1803   Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 
1804  Activităţi spotive, recreative şi distractive 

1900 ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII 
1901  Activităţi asociative diverse 

1902  Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz 
gospodăresc 

1903  Alte activităţi de servicii 
2000 ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE 

(ANGAJATOR; PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII 
DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU) 

2001  Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator 
de personal casnic 

2002  Activităţi ale gospodăriilor private de producere de 
bunuri şi servicii destinate consumului propriu 

2100 ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR 
EXTRATERITORIALE 

2101  Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 
 

Lista 3: Ocupaţii 

1 Membri ai legislativului, înalți funcționari publici, conducători 
ai administraţiei, conducători de unități economico-sociale  

2 Fizicieni, chimişti şi asimilaţi (fizicieni, meteorologi, chimiști, 
geologi) 

3 Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilaţi  
4 Specialişti în informatică (analiști, programatori, proiectanți 

sisteme informatice etc.) 
5 Arhitecţi şi asimilaţi (arhitecți, proiectanți, urbaniști) 
6 Ingineri și asimilați (ingineri, subingineri, cartografi, 

topografi) 
7 Specialişti în biologie şi agronomie (biologi, zoologi, 

bacteriologi, ingineri agronomi și clinici etc.) 
8 Medici medicină generală 
9 Medici stomatologi 

Medici veterinari 
10 Farmacişti 
11 Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi 

asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior  
12 Profesori în învăţământul secundar 
13 Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea 

persoanelor cu handicap (defectologi, logopezi etc.) 
14 Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale (specialiști 

în sistemul financiar, logistic, bancar, al asigurărilor și 
evaluărilor, auditori etc.) 

15 Jurişti (avocați, magistrați, juriști) 
16 Arhiviști, bibliotecari, documentariști (arhiviști, restauratori, 

muzeografi, bibliotecari etc.) 

17 Economiști (exclusiv specialiști statisticieni și cei din 
sistemul financiar-bancar) 

18 Sociologi, antropologi, geografi și asimilați 
19 Filosofi, istorici și specialiști în științe politice 
20 Lingviști, traducători și interpreți 
21 Psihologi  
22 Asistenți sociali 
23 Specialiști în relații publice 
24 Scriitori și artiști creatori, interpreți și asimilați (scriitori,    

ziariști, redactori, muzicieni, pictori, dansatori etc.) 
25 Membri ai clerului (preoți, diaconi, vicari etc.) 
26 Specialiști în administrația publică 

(consilieri/inspectori/consultanți/experți în administrație 
publică) 

27         Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare (va  
rugăm, completați domeniul) 

28 Învăţători, educatori 
29 Cadru militar (ofițeri, subofițeri, maiștri militari, jandarmi, 

pompieri etc.) 
30 Polițiști 
31 Agenți în activitatea financiară și comercială 
32 Altă ocupaţie pentru care au fost necesare la angajare 

studiile superioare (vă rugăm, completaţi) 
33 Altă ocupaţie pentru care nu au fost necesare la angajare 

studiile superioare (vă rugăm, completaţi) 

 
 
 
 



 


