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Rezumatul tezei 

 

1. Problematica abordată. Domeniul de cercetare al tezei cuprinde aspectele teoretice şi 

practice ale funcţionării pieței muncii din mediul rural al R.Moldova. Scopul tezei constă în analiza 

particularităților pieței muncii din mediul rural al R. Moldova și evidențierea mecanismelor de 

reglare a ei. 

 

2. Conținutul de bază al tezei. În teză este argumentată actualitatea şi importanţa temei de 

cercetare, este dată o analiză a situației pieței muncii din mediul rural al R. Moldova în baza 

datelor BNS și prin intermediul sondajului sociologic înfăptuit de autor, apoi sunt expuse 

direcțiile prioritare de soluționare a problemei de cercetare. În teză se realizează modelarea și 

previziunea econometrică a pieței forței de muncă din mediul rural. În urma analizei efectuate, 

autorul propune unele recomandări, implementarea cărora va duce la ameliorarea situației pieței 

muncii din mediul rural al R. Moldova.  

 

 

 

http://utm.md/studii/doctorat/teze/rezumatul-tezei-cretu-vasilii.pdf


3. Principalele rezultate obținute 

 Argumentarea problemei științifice importante soluționate, care constă în fundamentarea 

teoretico-conceptuală și metodologică a specificului mecanismelor de funcționare, a metodelor și 

a politicilor strategice de reglare a pieței muncii în mediul rural al R.Moldova și implementarea 

lor în practică. 

 Evidențierea și analiza principalelor modele de reglare a pieței muncii și elaborarea unui 

model nou pentru Republica Moldova. 

 Identificarea caracteristicilor specifice ale pieței muncii din mediul rural cu influență 

negativă asupra coraportului dintre cerere și ofertă pe piața muncii din Republica Moldova. 

 Analiza structurii ocupaționale a populației rurale, care reflectă nivelul redus al 

indicatorilor ocupaționali: rata de ocupare a populației apte de muncă, politicile guvernamentale 

limitate de susținere a ocupării populației rurale, a micului business ca sursă de creare a noilor 

locuri de muncă, impedimentele economico-financiare și administrative, care influențează 

negativ asupra pieței muncii rurale. 

 Determinarea, în baza cercetării sociologice, a neconcordanței dintre orientarea 

profesională în sistemul de învățământ și cerințele pieței muncii, în special în mediul rural. 

 Stabilirea coraportului dintre cerere și ofertă pe piața muncii din mediul rural al 

Republicii Moldova, bazat pe datele sondajului efectuat de autor. 

 Elaborarea modelului econometric privind caracteristica, modelarea și previziunea 

evoluției forței de muncă în mediul rural al Republicii Moldova pe termen mediu. 

 Determinarea rolului parteneriatului public-privat în dezvoltarea pieței muncii 

în mediul rural. Au fot analizate modelele PPP și etapele posibile de implementare a 

acestora în R.Moldova. 

 Determinarea și argumentarea căilor prioritare de reglare a pieței muncii din mediul rural 

al Republicii Moldova 

 

 


