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Rezumatul tezei 

 

1. Problematica abordată constă în  elaborarea măsurilor de stimulare social-economică a 

ocupării forței de muncă tinere  din R. Moldova   în câmpul muncii, ceea ce va contribui la 

majorarea ratei de ocupare, la lansarea tineretului în activități  antreprenoriale, la stoparea emigrării 

din mediul rural și la creșterea aportului  în dezvoltarea economiei naționale. 

2. Conţinutul de bază al tezei. În Introducere sunt prezentate aspectele generale privind 

actualitatea temei cercetate, sunt descrise obiectivele, sarcinile și elementele de noutate ale 

cercetării. 

Capitolul 1 - „Abordări conceptuale ale activității de muncă a tineretului rural”este dedicat 

problemelor conceptuale privind ocuparea forței de muncă, angajarea tinerilor în mediul rural, 

migraţia internă şi externă a tineretului,  analiza  programelor naționale și internaționale de susținere 

a tineretului rural și  analiza aspectelor economico-juridice referitor la protejarea tineretului rural. 

Capitolul 2 - „Evoluții și tendințe în ocuparea tineretului rural din R. Moldova”tratează 

tendințele de ocupare a forței de muncă, condițiile social-economice de muncă și dezvoltare a 

tineretului rural, accesul tineretului rural la instruire  și la modul de viață sănătos. 

Capitolul 3 - „ Direcţii prioritare  de stimulare  a ocupării și activităţii de muncă a tineretului 

din mediul rural” tratează situația și tendinţele de modernizare a infrastructurii sociale  din mediul 

rural, inclusiv problemele privind  dezvoltarea micului business şi crearea noilor locuri de muncă,  

accentul fiind pus pe stimularea materială a cadrelor tinere din mediul rural. 

3. Principalele rezultate obţinute sunt determinate formularea măsurilor practice de sporire a 

ratei de ocupare a forței de muncă tinere și de diminuare a emigrării tineretului rural din R. 

Moldova, elaborarea recomandărilor de orientare profesională a tineretului din mediul rural;  

elaborarea măsurilor de combatere a comportamentului antisocial al tineretului rural; argumentarea 

măsurilor de dezvoltare a infrastructurii sociale în mediul rural în scopul atragerii tineretului în 

câmpul muncii; elaborarea recomandărilor practice referitor la: reducerea contribuțiilor sociale 

pentru tinerii angajați; rambursarea cheltuielilor de instruire a tineretului rural; stimularea în 

obținerea creditelor preferențiale de consum; susținerea familiilor tinere din mediul rural. 

 


