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 dacă controlorul intern a depistat toate riscurile; 

 dacă pentru toate riscurile identificate a găsit procedurile cele mai adecvate; 

 dacă lipsesc controalele în anumite activităţi; 

 dacă există controale redundante. 

În acest condiţii, transformă în recomandări toate aceste constatări şi concluzii asupra controlului intern prin raportul de audit pe care îl 

va înainta managerului (2). Auditul intern oferă departamentelor din organizaţie, consiliului director, consiliului de administraţie o opinie in-
dependentă şi obiectivă asupra managementului riscului, controlului şi guvernării, măsurînd şi evaluînd eficacitatea acestora în atingerea 

obiectivelor stabilite ale organizaţiei. 
Auditul intern are trei principale preocupări (3): 

 raportează managerului la cel mai înalt nivel, pentru că acesta este cel care poate lua decizii, respectiv directorului executivului sau con-

siliului de administrare; 

 evaluează şi supervizează sistemul de control intern; 

 oferă consiliere pentru îmbunătăţirea managementului pe baza analizei riscurilor asociate activităţilor auditabile. 

Auditul intern intră în cultura organizaţiei atunci cînd managerul apelează la auditori. În aceste fel, auditul intern devine o funcţie res-

ponsabilă, caracterizată prin independenţă. 
Prin urmare, dacă compania autohtonă decide să creeze un serviciu audit intern, problema primordială este găsirea specialiştilor califi-

caţi pentru funcţia dată.  
Sînt posibile mai multe variante: atragerea auditorilor interni deja formaţi din companiile unde asemenea serviciu există, de exemplu 

„Big Fourth”, sau alte companii internaţionale, doar că atunci apare problema motivării acestor specialişti; recrutarea angajaţilor din secţiile 
contabilă şi financiară care deja cunosc afacerea cu asumarea unor costuri pentru instruirea şi perfecţionarea acestora; şi, în final, angajarea 

absolvenţilor cu studii superioare în domeniul contabilităţii şi finanţelor. Ultima modalitate este mai puţin eficientă, deoarece costurile pentru 
pregătirea şi instruirea specialiştilor tineri sînt considerabile. 

În cadrul entităţilor economice unde serviciul audit intern face parte din cultura organizaţiei, auditorul este acceptat şi solicitat. O atitu-
dine controversată faţă de auditul intern este simţită la entităţile unde persistă absenţa conformităţii cu reglementările existente, eficienţa scă-

zută, abuzul de putere denaturări şi delapidări de active. 
Serviciului audit intern are funcţie complexă în cadrul organizaţiei şi presupune o bună pregătire generală a persoanelor recrutate. 

Această funcţie implică relaţii permanente cu managementul de linie şi cu managementul general şi, nu în ultimul rînd, o disponibilitate în 
pregătirea sistematică a auditorului pentru fiecare misiune de audit intern. În acelaşi timp, în activitatea auditorilor interni şi în relaţia 

acestora cu managementul, trebuie să se observe o creştere a eficienţei de comunicare, de la o perioadă la alta, şi o implicare efectivă în pro-
blemele cu care se confruntă entitatea în vederea atingerii obiectivelor prestabilite. Auditul intern se înscrie în conceptele noi cum ar fi: ma-

nagementul riscurilor, valoare adăugată, conducere corporatistă ş.a. 

De regulă, companiile internaţionale susţin instruirea angajaţilor. O astfel de susţinere reprezintă un factor motivant pentru atragerea 
profesioniştilor. Există părerea că angajarea unui specialişti calificat într-o anumită funcţie îl scuteşte pe angajator de cheltuieli privind in-

struirea lui sistematică. Aceasta însă nu se referă şi la serviciul audit intern. Auditorul trebuie să înţeleagă procesul de producere, tehnologiile 
care se modifică permanent, experienţa entităţilor similare în domeniul tehnologiilor şi inovaţiilor etc. 

Calificarea de auditor intern poate fi obţinută prin intermediul certificării internaţionale CIA (Certified Internal Auditor). În procesul de instruire 
specialistul acumulează cunoştinţele de bază, sistematizează conceptele misiunii de audit intern, studiază Standardele Internaţionale de Audit Intern, 

realizarea proiectelor de audit intern. Pentru a obţine certificatul de calificare, se susţin patru examene de specialitate „teste on-line” în limba engleză. 
Avînd în vedere importanţa şi necesitatea activităţii auditorilor interni, cel puţin în cadrul entităţilor publice, pentru asigurarea stabilităţii 

acestora considerăm necesară realizarea unei atestări la nivel naţional al auditorilor interni paralel cu certificarea auditorilor prin sistemele 
internaţionale de certificare, care poate fi obţinută numai de cei care se implică într-o pregătire corespunzătoare. 

În acest fel, entitatea va fi interesată să investească în pregătirea profesională a auditorilor interni, în vederea valorificării experienţei do-
bîndite de aceştia în activitatea practică, iar auditorii interni vor avea o siguranţă a viitorului profesiei lor, ceea ce îi va determina să se implice în 
problemele entităţilor şi să propună soluţii viabile. Desigur, rămîne în continuare posibilitatea de a se transfera la alte entităţi pentru „mici“ 
avantaje, dar aceasta va fi mult mai redusă, datorită investiţiei pe care au realizat-o în profesie pe specificul entităţii unde funcţionează. 

Pregătirea profesională a auditorilor presupune anumite costuri care însă vor fi justificate de activitatea eficientă a serviciului audit intern.  
Pregătirea auditorilor interni poate fi realizată printr-o activitate gen masterat, specifică învăţămîntului superior conform procesului de la Bologna. 
Această activitate trebuie să înceapă prin stabilirea universităţilor care vor putea organiza asemenea masterate cu respectarea curricule-

lor universitare, recunoscute de buna practică în domeniu şi a modalităţilor de finalizare a acestora.  
Curriculele universitare vor fi realizate de universităţi, în colaborare cu reprezentanţii Ministerului de Finanţe, avînd structura pe trei 

semestre pentru a fi recunoscute internaţional şi avizate de Ministerul Educaţiei, iar la susţinerea tezelor de master, pentru obţinerea diplomei 
de master, vor participa în comisiile de examen şi specialişti din cadrul Ministerului de Finanţe. 

Studiile de masterat vor permite participarea în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de auditori interni a tinerilor absol-
venţi, care au obţinut deja atestatul de auditor intern. De asemenea, posesorii diplomei se pot bucura de acesta şi pentru cariera lor profesională. 
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Rezumat: Conceptul de capital uman se referă la faptul că oamenii investesc în ei înşişi prin educaţie, formare, îngrijire  medicală sau alte activităţi,
care sporesc veniturile viitoare prin creşterea cîştigurilor pe întreaga durată a vieţii. Investiţia în capitalul uman reprezintă orice activitate menită să asigure 
o sporire a calităţilor productive ale persoanei, în scopul obţinerii unor venituri suplimentare într-o perioadă ulterioară şi presupune beneficii atît pentru 
individ, firme, cît şi societate. Dezvoltarea capitalului uman presupune importante investiţii în sistemul educaţiei publice şi asigurarea condiţiilor necesare 
pentru furnizarea unor servicii de calitate. Doar o educaţie de calitate poate asigura şi spori potenţialul de inovaţie şi adaptare a societăţilor moderne, 
atingerea unor performanţe înalte, capitalizînd calităţile specifice ale economiei moderne, întemeiată pe cunoştinţe, informaţie şi competiţie. Noutatea 
ştiinţifică s-ar rezuma în abordarea sistemică a capitalului uman prin prisma corelaţiei dintre educaţie, sănătate şi migraţiune.  

Cuvinte-cheie: investiţie, cheltuieli, capital uman, învăţămînt, educaţie, student, angajat, firmă, societate, formare continuă, creştere economică, viitor, 
migraţie, exod de creiere, locuri de muncă, salariu, calităţi productive, tehnologii informaţionale, finanţe, etc. 
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Abstract: Le concept de capital humain se réfère au fait que les gens investissent en eux-mêmes à travers l'éducation, la formation, soins médicaux ou 
d'autres activités qui augmentent les revenus futurs en augmentant leurs gains à vie. Investir dans le capital humain est une activité visant à assurer une 
augmentation de qualités productives de la personne, d'obtenir des revenus supplémentaires dans une période ultérieure. Développement du capital humain 
implique des investissements importants dans le système d'éducation public. Seule une éducation de qualité peut offrir et d'augmenter le potentiel d'innovation 
et d'adaptation des sociétés modernes, atteindre la haute performance, capitalisant qualités spécifiques de l'économie moderne, basée sur la connaissance, 
l'information et de concurrence. Investissements dans le capital humain suppose des avantages individuels, pour les entreprises et pour la société. L'innova-
tion scientifique décrirait l'approche systémique de capital humain grâce à la corrélation entre l'éducation, la santé et la migration. 

Mots-clés: investissement, frais, le capital humain, éducation, étudiant, entreprise, société, formation continue, croissance économique, avenir, migra-
tion, emplois, salaire, qualités productives, technologies de l'information, financer. 
 

Actualitatea temei investigate derivă din faptul că, în condiţiile trecerii Republicii Moldova la o economie de piaţă funcţională o 

importanţă deosebită o are valorificarea maximă a tuturor mijloacelor materiale şi financiare, a tuturor posibilităţilor oferite de baza tehnico-
materială, iar mijlocul principal de realizare a acestui obiectiv o reprezintă utilizarea ratională a capitalului uman.  

În cazul Moldovei, o ţară cu puţine resurse naturale, investiţiile în resursele umane reprezintă strategia-cheie. Constituind un sfert din 
populaţia ţării, tinerii sînt resursa ei cea mai valoroasă. 

Conceptul de capital uman se referă la faptul că oamenii investesc în ei înşişi prin educaţie, formare, îngrijire medicală sau alte 
activităţi, care sporesc veniturile viitoare prin creşterea cîştigurilor pe întreaga durată a vieţii. În viziunea majorităţii autorilor, investiţia în 

capitalul uman reprezintă orice activitate menită să asigure o sporire a calităţilor productive ale persoanei, în scopul obţinerii unor venituri 
suplimentare într-o perioadă ulterioară.  

Cheltuielile pentru educaţie şi sănătate sînt tratate, de regulă, ca şi investiţie, deoarece abilităţile constituente ale capitalului uman pot fi 

utilizate, practic, oricînd, în funcţie de mediul social şi economic, în care indivizii se pot plasa la un anumit moment. Mai mult, investiţia este 
una continuă, ţintind fie dezvoltarea (de exemplu, cursurile de perfecţionare sau educaţia continuă), fie menţinerea stocului de capital (de 

exemplu, consultaţiile medicale periodice).  
Investiţiile în capitalul uman presupun beneficii atît pentru individ, firme cît şi pentru societate. 

Pentru un angajat, motivarea pentru menţinerea sănătăţii, obţinerea studiilor şi formarea abilităţilor profesionale este creşterea venituri-
lor, satisfacţii mai mari de la munca depusă, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, creşterea respectului de sine. Pentru firmă, investirea bani-

lor în dezvoltarea personalului contribuie la majorarea productivităţii muncii, minimizarea pierderii timpului de muncă şi eficienţa lucrului, 
care contribuie la îmbunătăţirea capacităţii concurenţiale. Pentru societate, în general, efectul se exprimă prin sporirea bunăstării cetăţenilor, 

creşterea economică şi mărirea activităţii cetăţenilor.  
Prosperitatea şi dezvoltarea economică a Republicii Moldova depinde de integrarea rapidă într-o economie globală şi regională competi-

tivă, unde cunoştinţele sînt recunoscute ca un factor esenţial pentru dezvoltare şi informaţia este considerată la fel de valoroasă ca şi alte re-
surse naturale – metal, petrol şi altele, fiind considerată ca şi investiţie în acest sens. 

Deci, capitalul uman şi instituţional sînt resursele-cheie în era informaţională, resurse ce necesită ocrotire, cultivare şi investiţii.  

Edificarea societăţii informaţionale presupune crearea şi aplicarea pe scară naţională a unui sistem modern de educaţie şi instruire a 

tinerii generaţii. Nivelul de informatizare a sistemului educaţional este determinat, în primul rînd, de dotarea instituţiilor de învăţămînt cu 

computere şi acces la Internet. Cu toate că în ultimii ani au fost lansate mai multe iniţiative ale autorităţilor publice pentru îmbunătăţirea 

nivelului de dotare cu calculatoare a instituţiilor de învăţămînt şi conectare la Internet, datele statisticii oficiale şi rezultatele sondajelor nu 

indică o îmbunătăţire esenţială. Baza tehnico-materială a învăţămîntului continuă să se deterioreze, iar investiţiile capitale anuale de numai 

5% din suma tuturor cheltuielilor pentru învăţămînt sînt absolut insuficiente.  

Investiţiile în infrastructura educaţională s-au majorat de la 2,5 milioane lei în anul 2000 la 263,9 milioane lei în anul 2008. Numai în 

perioada 2007-2008 au fost asigurate cu echipament de laborator şi materiale didactice 1190 de instituţii de învăţămînt din mediul rural: 

licee, şcoli medii, gimnazii. În aceeaşi perioadă au fost dotate cu echipament, conform domeniilor ocupaţionale, 30 de unităţi de învăţămînt 

secundar profesional, în sumă de 5,5 milioane lei. Totodată, globalizarea economiei, creşterea fluxurilor internaţionale de informaţii, tehnolo-

gii, produse şi de capital creează o competiţie globală în domeniul competenţelor [2]. 

Impactul tehnologiilor moderne modifică natura muncii şi reduce ponderea locurilor de muncă ce necesită calificări joase. Acest fapt 

impune trecerea de la un proces de instruire bazat pe memorarea cunoştinţelor la unul ce asigură dezvoltarea abilităţilor de achiziţionare a 

acestora. La fel, un impact benefic asupra sistemul educaţional ar avea creşterea calităţii studiilor post-universitare.  

Pe piaţa muncii se atestă o cerere crescîndă în specialişti de calificare înaltă în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii. 

Cu părere de rău, lipsa personalului calificat reprezintă cea mai mare problemă pentru dezvoltarea curentă a afacerilor. Programatorii, elabo-

ratori de baze de date, managerii de proiect şi controlorii calităţii sînt cele mai cerute calificări pe piaţă, astfel pregătirea acestor tipuri de spe-

cialişti ar trebui să fie o prioritate pentru sistemul educaţional.  

Conform Sondajului de opinie vizînd pregătirea tinerilor specialişti, efectuat recent de către Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing 

„CBS AXA”, sistemul educaţional universitar necesită schimbări în vederea unei instruiri profunde de specialitate, actualizarea programului 

de studii şi conţinutul cursurilor, precum şi dezvoltarea abilităţilor practice în vederea creşterii competitivităţii absolvenţilor pe piaţă.  

Actualmente, nu există un echilibru între cererea şi oferta specialiştilor, între nivelurile lor de pregătire practică şi teoretică. Iar cerinţele 

angajatorilor faţă de nivelul de pregătire practică a specialiştilor sînt destul de mari. 

Concomitent, urmează de aprofundat interacţiunea dintre sectorul privat şi cel universitar. Drept urmare ar putea beneficia ambele părţi. 

La momentul actual o mare parte dintre companii interacţionează cu sectorul universitar, marea majoritate a acestora acceptînd studenţi 

pentru efectuarea stagiului. Stagiile sînt avantajoase atît pentru companii, cît şi pentru universităţi. Studenţii ar primi o experienţă practică 

reală, în timp ce companiile au forţă de muncă temporară. De asemenea, stagiile ar putea facilita procesul de recrutare pentru companii [4]. 

Tinerii din Republica Moldova se confruntă cu greutăţi în angajarea în cîmpul muncii imediat după finalizarea studiilor, fapt argumentat 

prin lipsa experienţei sau vechimii în muncă, lipsa unor activităţi destinate încurajării participării tinerilor şi încadrarea acestora în cîmpul muncii. 

Tinerii preferă să asimileze profesii moderne pe care le solicită economia reală (domeniile ca: comerţul, turismul, serviciile hoteliere, 

resursele umane, serviciile de telecomunicaţii), lăsînd la o parte profesiile clasice.  

În contextul modificării cererii şi ofertei de pe piaţa muncii şi al provocărilor de ordin demografic, este tot mai dificil ca tinerii să se în-

cadreze în această piaţă. Totodată, pentru o bună parte dintre agenţii economici tineretul nu reprezintă o categorie prioritară la angajare, ei 

avînd anumite rezerve faţă de aceştia.  

Astfel, pe de o parte, pregătirea academică a tinerilor specialişti reduce din compatibilitatea lor cu cererea de pe piaţa muncii, creîndu-se 

discrepanţe serioase în procesul de angajare a acestora. Pe de altă parte, competenţa lor profesională este pusă la îndoială în multe cazuri de 

angajatori în lipsa unor cunoştinţe practice de specialitate. Asigurarea calităţii înalte a studiilor care ar facilita dezvoltarea resurselor umane, 

creşterea gradului de ocupare şi promovarea incluziunii sociale ţine de politicile educaţionale pe termen lung. 

Discrepanţe există, de asemenea, privind taxele de studii între specialităţile-cheie în economia naţională ca marketing, bănci şi audit, 

turism şi servicii hoteliere, drept, finanţe şi asigurări, ştiinţe administrative şi informatică şi cele mai puţin atractive cum sînt 

biblioteconomia, metrologia, ingineria. 
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Tinerii pot fi motivaţi prin implementarea unor politici în domeniul tineretului de asigurare a calităţii, de finanţare, de sprijinire a mobi-
lităţii educaţionale, de finanţare a programelor de cercetare, de sprijinire a iniţiativelor studenţeşti etc. Calitatea înaltă a educaţiei şi educaţia 
accesibilă tuturor reprezintă elementele indispensabile ale unei societăţi moderne, inclusiv în contextul obiectivelor Procesului Bologna care 
se realizează în Republica Moldova începînd din anul 2005.  

Dezvoltarea capitalului uman presupune importante investiţii în sistemul educaţiei publice şi asigurarea condiţiilor necesare pentru fur-
nizarea unor servicii de calitate. Doar o educaţie de calitate poate asigura şi spori potenţialul de inovaţie şi adaptare al societăţilor moderne, 
atingerea unor performanţe înalte, capitalizînd calităţile specifice ale economiei moderne, întemeiată pe cunoştinţe, informaţie şi competiţie. 

Promovarea spiritului antreprenorial ar fi o ieşire din impas pentru tinerii specialişti care sînt marginalizaţi pe piaţa muncii din cauza 
salariilor mici şi a caracterului monoton al pieţei muncii. 

Încurajarea tinerilor antreprenori sau a tinerilor specialişti de a practica o afacere sau proiecte ştiinţifice în domeniul preferat, cu supor-
tul autorităţilor locale şi al agenţilor economici, nemijlocit interesaţi în activităţile întreprinse de aceştia, ar reduce considerabil riscul exodu-
lui de creiere şi ar contribui la micşorarea sărăciei în rîndurile tinerilor. Exodul de creiere contribuie la apariţia riscului de creştere a impozi-
telor pe venit pentru populaţia economic activă. De asemenea, afectează sistemul educaţional şi creşterea economică prin reducerea numă-
rului forţei de muncă calificate. Prin urmare, este necesară elaborarea de politici de corelare a raportului dintre procesul de educaţie şi 
instruire a tineretului şi cerinţele economiei reale [1]. 

Deşi în Republica Moldova există instituţii specializate în consolidarea capacităţilor în domeniul afacerilor şi în servicii de consultanţă, 
capacitatea lor este limitată, deoarece ele activează mai mult în centrele raionale şi localităţile urbane mai dezvoltate, mediul rural fiind defa-
vorizat. Nivelul cunoştinţelor tinerilor privind cerinţele serviciilor de creditare (pregătirea planurilor de afaceri, informaţia privind gajul etc.) 
este încă destul de scăzut. În acest sens, este necesară dezvoltarea şi diversificarea continuă a serviciilor de suport şi consultanţă în domeniul 
economic drept una din căile de implicare a tinerilor în viaţa economică. 

 Şomajul în rîndul tinerilor este în mare măsură cauzat de salariile mici la locurile de muncă oferite de agenţiile de ocupare a forţei de 
muncă. Acesta constituie 13,7% în rîndurile tinerilor cu vîrsta cuprinsă între 15 şi 24 ani. Respectiv, pentru categoria de vîrstă cuprinsă între 
15-29 ani acest indicator are valoarea de 11,1%, ceea ce înseamnă o pierdere reală de capital uman şi apariţia unui deficit de cadre înalt cali-
ficate, capabile să-şi aplice potenţialul intelectual [2]. 

Angajarea populaţiei tinere în cîmpul muncii depinde, în mare măsură, de nivelul ei de instruire. Conform datelor statistice, majoritatea 
persoanelor tinere cu perspective de carieră profesională nu sînt motivate să fie prezente pe piaţa muncii. Mulţi absolvenţi ai instituţiilor 
superioare de învăţămînt nu-şi găsesc un loc de muncă corespunzător calificării profesionale obţinute. Acest fapt denotă că tinerii, la alegerea 
specialităţilor, nu au avut suficientă consiliere referitor la situaţia şi cerinţele pieţei muncii din Republica Moldova.  

În prezent, tinerii resimt o lipsă de informare în ceea ce priveşte orientarea lor sub aspect profesional. Majoritatea tinerilor îşi aleg 
meseria sau profesia fără a ţine cont de evoluţia acesteia pe piaţa muncii şi de perspectivele de angajare. Astfel, devine stringentă necesitatea 
extinderii programelor de orientare profesională şi de consiliere în carieră care le-ar permite tinerilor să înţeleagă mai bine situaţia de pe piaţa 
muncii şi să-şi conştientizeze propriile abilităţi în domeniul ales. 

În acest sens, putem afirma că, pentru o orientare corectă şi strategică în alegerea profesiei, dar şi pentru consilierea studenţilor privind 
situaţia şi cerinţele de pe piaţa muncii din Republica Moldova, au fost create şi funcţionează centre de orientare profesională şi plasare în 
cîmpul muncii în cadrul Universităţii de Stat şi Universităţii Tehnice din Moldova, Incubatorul de afaceri din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Moldova şi centre regionale de informare cu privire la piaţa muncii în municipiile Chişinău, Bălţi şi Cahul. Centre de 
orientare şi consiliere profesională urmează a fi create în cadrul tuturor instituţiilor de învăţămînt superior din ţară.  

Deci, s-ar putea enumera cîteva obiective de bază privind ameliorarea mediului de dezvoltare umană (în special, a tineretului) implicînd 
concomitent şi o serie de măsuri (politici) în această direcţie (conform Programului de activitate a Guvernului Republicii Moldova „Integra-
rea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2009-2013). 

Obiective: 
1) ,,Asigurarea oportunităţilor economice pentru tineri” (îmbunătăţirea condiţiilor în vederea atragerii tineretului în sectorul economic; 
sporirea volumului investiţiilor (autohtone, din remitenţe, investiţii străine directe) pentru afaceri iniţiate de tineri; creşterea capacităţii 
tinerilor de iniţiere şi gestionare a afacerilor; sporirea anuală a numărului de afaceri iniţiate de tineri; sporirea accesului la informaţii şi a 
schimbului de experienţă; asigurarea şanselor egale pentru tineri în obţinerea locurilor de muncă.  
2) ,,Dezvoltarea competenţelor profesionale ale tinerilor în conformitate cu cererea de pe piaţa muncii”, care va contribui la sporirea 
numărului de tineri beneficiari de instruire şi orientare profesională şi la reducerea ratei şomajului.  
3) ,,Îmbunătăţirea oportunităţilor de angajare a tinerilor” va spori gradul de informare a tinerilor privind ofertele pe piaţa muncii, va 
asigura şanse egale la obţinerea locurilor de muncă şi va contribui la reducerea ratei şomajului în rîndul tinerilor [3]. 
Recomandări: 
Instituţiile academice în cooperare cu angajatorii, ca motoare generatoare de forţă de muncă calificată, ar trebui să implementeze o poli-

tică de corelare dintre cererea de pe piaţa forţei de muncă şi ofertă. Investirea în infrastructura pentru cercetare şi inovare, oferind stimulente 
şi facilităţi pentru antreprenoriat şi dezvoltări intelectuale, precum şi oferirea unor oportunităţi pentru stabilirea legăturilor academice, conso-
lidarea şi susţinerea ulterioară a reţelelor de cercetare şi de mobilitate temporară a reprezentanţilor mediului academic. Antrenarea antrepre-
noriatului în rândurile tinerilor ar fi o politică cheie în sensul implicării lor în economie. Modalităţile de antrenare cele mai diverse pot fi 
cultivarea şi dezvoltarea capacităţilor de antreprenoriat prin educaţie de calitate, acces liber la informaţie şi transfer de cunoştinţe prin inter-
mediul programelor de schimb academic şi cursurilor specializate. 

Noutatea ştiinţifică s-ar rezuma în abordarea sistemică a capitalului uman prin prisma corelaţiei dintre educaţie, sănătate şi migraţiune, 
problematica capitalului uman, fiind examinată integrativ la joncţiunea domeniilor ştiinţifice ale economiei şi sociologiei.  
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Rezumat: Acest articol tratează problema ocupării forţei de muncă în rîndul tinerelor specialişti. Principala dificultate care stă în faţa fiecărui tînăr 
specialist este să înceapă o carieră, deoarece puţini angajatori ar fi de acord să angajeze un lucrător fără nici o experienţă. Problema ocupării tineretului 
este amplificată şi mai mult din cauza crizei economice şi financiare, care are un impact negativ asupra situaţiei de pe piaţa muncii. 


