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Cea mai de preț comoară a unei 
națiuni este capitalul uman… 

 

Succesul în orice business 
constă în a avea oamenii potriviți, 
cu competențele potrivite, la locul 

potrivit și la timpul potrivit… 



Capitalul uman: 

(1) stocul de cunostinte profesionale, 

deprinderi, abilitati si de sanatate, care 

pot conduce o persoana la sporirea 

capacitatilor sale creative si, implicit, a 

veniturilor scontate a se obtine in viitor; 

 (2) capacitatea oamenilor de a inventa 

si de a produce in mod eficient bunuri 

materiale si servicii. 



Raionul Cahul: iesire la mare, port, 1.545 km², 125.200 

locuitori,  80,8  loc/km² 
 

Singapore - 1965 Republica Moldova -1990 

• 33.846 km² 

• 3.550.900 locuitori 

• 102 loc/km² 

• PIB = 17,7 miliarde USD 

 

• Per capita = 1.926 USD 

• PIB 2017 = + 4% 

• Index Lib. Econ. = 58 (110) 

• Prim-miniștri - 13 

• 720 km² 

• 5.607.300 locuitori 

• 7.797 loc/km² 

• PIB = 508,5 miliarde USD 

(17,8 miliarde în 1983) 

• Per capita = 55.252 USD 

• PIB 2017 = + 3-3,5% 

• Index Lib. Econ. = 88,6 (2) 

• Prim-miniștri – 3  



Condiții inițiale: 

În momentul declarării independenței în 

1965, Singapore: 

 nu are resurse naturale, cumpără chiar și 

apa potabilă și nisipul pt construcții; 

 este amenințat de conflicte interetnice și 

interrasilale; 

 nu are armată, sistem educațional 

organizat, industrie etc. 

 



















 „Nu există limite ale dezvoltării aşa 

cum nu există limite pentru 

inteligenţa, imaginaţia şi 

curiozitatea omului.” (R. Reagan) 

 

 „Nu ne putem întoarce pentru a 

schimba trecutul, dar putem porni 

de unde suntem pentru a schimba 

viitorul…” (a. n.) 



 



Subiecte de discuție propuse (1): 

 Ce ne dorim pentru viitorul tinerilor? 

 Posibilități de realizare a carierei în 
regiuni/teritorii/raioane? 

 Activitatea antreprenorială și 
autoangajarea tinerilor este oare o 
opțiune oportună de carieră? 

 Care sunt avantajele și dezavantajele 
activității antreprenoriale și 
autoangajării – factori pro și contra?  



Subiecte de discuție propuse (2): 

 Care ar fi obiectivele ghidării în 

carieră la nivel local? 

 Cine poate contribui/să se implice, la 

nivel local/regional, în ghidarea în 

carieră a tinerilor? 

 Rolurile actorilor principali ? 



Lucrul în 2 grupuri 

Grupurile discută la cele două domenii 

tematice, pregătesc prezentări, prezintă 

reciproc rezultatele, care se discută 

împreună. 

Pentru prezentarea în plen, se alcătuiește 

o constatare a situației curente și o 

viziune, susținută prin propuneri concrete. 


