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CEL DINTÂI PROMOTOR 
AL DEMOGRAFIEI 

Academicianul  
gheorghe PALADI

(n. 9 mai 1929,  or. Chișinău)

Medic, domeniul științific: obstetrică și ginecologie.
Doctor habilitat în medicină (1966), profesor universitar 
(1967). Membru titular al Academiei de Științe a Mol-
dovei (1993).

Academicianul Gheorghe Paladi a scris o nouă 
filă în ştiinţa numită demografie. Cunoscut 

prin aportul său valoros la dezvoltarea medicinii 
naționale pe segmentul obstetrică și ginecologie, 
simțea mereu vidul, ruptura dintre sectorul sanitar şi 
studiul dinamicii populaţiei umane.

 Fire temerară cu o temeinică pregătire profesio-
nală, a conectat cele două domenii pe cât de înrudi-
te, pe atât de diferite. Fiind preocupat de modificările 
în domeniul populaţiei care au derulat vertiginos, 
la iniţiativa acad. Gh. Paladi în anul 1997, în cadrul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a fost înființat Cen-
trul de Cercetări Medicale şi Socio-demografice ale 
Familiei, transformat ulterior  în Centrul de Cercetări 
Demografice din cadrul Institutului Național de 
Cercetări Economice al AŞM. 

Sub conducerea acad. Gh. Paladi, a fost 
organizată o multitudine de manifestări ştiinţifice 
la nivel naţional şi internaţional, care au avut un 
succes remarcabil, contribuind esenţial la dezvoltarea 
cercetărilor științifice din sfera dată. Printre acestea 
se numără conferințele Probleme actuale medico-
sociale, psihologice și demografice ale familiei 
(1998) și Particularităţile și tendinţele proceselor 
demografice în Republica Moldova (2001), Procesele 
socio-demografice în societatea contemporană: de la 
meditaţii la acţiuni din 15-16 octombrie 2009 (120 
de participanți din 8 țări), care au pus în discuţie 
cele mai stringente probleme privind dezvoltarea 
populaţiei în Republica Moldova. 

Valoroasele cercetări în domeniul științelor 
medicale și demografice au influențat profund 
gândirea savanţilor, prin axarea și delimitarea 
carenţelor, dar și prin conturarea unor eventuale 
soluţii în societatea noastră.

Cu participarea nemijlocită a academicianului 
Gh. Paladi și sub redacţia lui știinţifică au fost editate 
monografiile colective Familia: probleme sociale, 
demografice și psihologice (2005), Transformări 
demografice, viaţa familială și sănătatea populaţiei 
(2007). Îmbătrânirea populaţiei în Republica  
Moldova: consecinţele economice și sociale (2009), 
Cartea verde a populației Republicii Moldova (2009), 
Основные вызовы демографической безопасности: 
сходства и различия в Молдове и Беларуси (2010); 
Sarcina în vârsta adolescenței (2015). 

Academicianul Gh. Paladi a depus eforturi consis-
tente pentru dezvoltarea știinţei demografice și forma-

rea școlii demografice în Republica Moldova. Tinerii pe 
care i-a tutelat și instruit s-au constituit azi într-o echipă 
valoroasă de specialiști în demografie. 

Sub îndrumarea lui au fost realizate proiectele 
instituționale: Evoluţia social-demografică a populaţiei 
apte de muncă și impactul ei asupra dezvoltării social-
economice a Republicii Moldova, 2009-2010; Impactul 
modificării structurii demografice a populaţiei asupra 
dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova: eva-
luarea retrospectivă și prospectivă (2011-2014); proiec-
tul bilateral Provocări principale pentru securitatea de-
mografică: tangenţe și divergenţe în Belorus și Moldova 
(2010-2011).

Pentru a se simţi împlinit și auzit de autorităţi, nu 
a ezitat nicio clipă, în calitatea sa de membru al Comi-
siei Naţionale pentru Populaţie și Dezvoltare (2009 – 
prezent), să profite de această tribună pentru a atenţi-
ona conducerea Republicii Moldova asupra necesității 
racordării strategiilor de dezvoltare socioeconomică 
a ţării la dinamica principalelor procese demografi-
ce, utilizând prognozele demografice. Or, ce altceva 
definește un savant de o valoare veritabilă, dacă nu vo-
caţia, sinceritatea și patriotismul?!


