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Motto: „Obiectul permanent al ştiinţei demografi ei 
este omul, expresiune a factorilor endogeni (ereditari şi 

constituţionali) şi a factorilor exogeni, adică de ambi-
anţă socială, economică şi culturală. Politica populaţiei 

sau politica demografi că însumează toate măsurile 
practice, prin care se poate ajunge la sporirea cantitati-

vă şi la ameliorarea calitativă a unei colectivităţi.”
George Banu 

Tratat de medicină socială (1944)

WITH REGARD TO THE DEMOGRAPHIC 
DIMENSION OF HISTORICAL SCIENCE

Summary. Based on a broad historiographic 
and statistical basis, this study contains a thorough 
analysis of both the demographic situation of 
Moldova since 1991 and an over view of the avatars of 
demographic research in Eastern Moldova at various 
historical stages: Tsarist Period, Interwar Period, 
Soviet Period and the Period of Independence.The 
carried out analysis shows that the organization of a 
Center for Demographic Studies with in the Institute 
of History of the ASM would effectively contribute to 
the settlement of the population problem in Moldova.
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Rezumat. Întemeiat pe o largă bază statistică şi 
istoriografi că, prezentul studiu conţine o amplă anali-
ză atât a situaţiei demografi ce a Republicii Moldova 
după 1991, cât şi o privire de ansamblu asupra avata-
rurilor cercetării demografi ce în Moldova de Est la 
diferite etape istorice – perioada ţaristă, perioada in-
terbelică, perioada sovietică şi perioada independen-
ţei. În urma analizei efectuate, se constată că organi-
zarea unui Centru de Studii Demografi ce în cadrul 
Institutului de Istorie al AŞM ar contribui efectiv la 
soluţionarea problemei populaţiei în Republica Mol-
dova. 

Cuvinte-cheie: demografi e istorică, demografi e 
contemporană, istoria populaţiei, cercetări demogra-
fi ce, criză demografi că, problema populaţiei, Centrul 
de Studii Demografi ce.

Preliminarii
Il n’est force et richesses que d’hommes (Nu 

există forţă şi bogăţii mai importante decât omul), 
– această maximă rostită cândva de către fi lozoful 
şi scriitorul politic francez Jean Bodin (1529-1596), 
a devenit celebră graţie formei concise şi, totodată, 
pregnante în care a fost defi nit elementul cel mai 
important al existenţei.

Potrivit unor estimări ale demografi lor din peri-
oada dintre cele două războaie mondiale, capitalul 
uman al oricărei ţări constituie circa 75% din bo-
găţiile ei, toate celelalte valori materiale şi resurse 
naturale nedepăşind 25% din avuţia naţională [1]. 
Un alt mare adevăr afi rmat cu vigoare în aceeaşi pe-
rioadă istorică constă în faptul că „statul există pen-
tru populaţie şi prin populaţie”, că „populaţia este 
atât scopul, cât şi mijlocul existenţei unui stat”, iar 
„creşterea sau scăderea populaţiei este creşterea sau  
scăderea statului însuşi” şi viceversa: „buna stare 
sau reaua stare a populaţiei este buna stare sau reaua 
stare a statului” [2].

Deja în perioada postbelică, în faţa creşterii 
complexităţii fenomenelor şi proceselor demogra-
fi ce, precum şi a consecinţelor social-economice
pe care le pot genera, după ample cercetări şi dez-
bateri controversate ale specialiştilor în domeniu, 
comunitatea mondială a ajuns la concluzia că 
„scopul esenţial al dezvoltării sociale, economice 
şi culturale – din care fac parte integrantă obiec-
tivele şi politicile demografi ce – este de a îmbu-
nătăţi nivelul de trai şi calitatea vieţii fi ecăruia în 
parte. Populaţia este bunul cel mai de preţ existent 
în lume” [3]. În Planul Mondial de acţiune în do-
meniul populaţiei (Bucureşti, 19-30 august 1974), 
s-au făcut o serie de recomandări, printre care şi 
aceea ca fi ecare stat, în virtutea suveranităţii sale, 
să-şi formuleze expressis verbis o politică demog-
rafi că. Deşi inovaţiile pe care le-a adus Conferin-
ţa Internaţională asupra Populaţiei şi Dezvoltării 
(Cairo, 5-13 septembrie 1994) se referă nu numai 
la problema populaţiei, la priorităţile şi acţiunile în 
domeniul dat, ci şi la terminologia acesteia, prin-
cipalul document al Conferinţei – Programul de 
Acţiune – adoptat prin consens, accentuează ace-
eaşi necesitate a formulării şi aplicării unei politici 
demografi ce efi ciente de către toate ţările-membre 
ale ONU.

Concomitent şi chiar anterior conştientizării la 
nivel politic a importanţei populaţiei pentru funcţio-
narea efi cientă a unui stat, postulatul respectiv a fost 
argumentat la nivel teoretico-ştiinţifi c, pornindu-se 
de la considerentul că „nu există nicio ştiinţă în care 
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orizontul să nu trebuiască schimbat mai des, decât 
ştiinţa istoriei” (Nicolae Iorga).

Astfel, pe măsura înlocuirii istoriei evenimen-
ţiale cu cercetarea ansamblului experienţei umane, 
în efortul creator de a pătrunde în straturile adânci 
ale realităţii istorice, pentru a surprinde regularităţi, 
tendinţe, procese, legături între unele şi altele din 
elementele realităţii, s-a simţit tot mai acut nevoia 
unor cercetări de caracter multi- şi interdisciplinar. 
Chiar în primii ani postbelici istoricii au realizat, 
graţie lucrărilor unor demografi  notorii, în ce măsu-
ră studiul demografi ei era susceptibil de a clarifi ca 
analizele referitoare la trecutul recent sau mai în-
depărtat. S-a ajuns pe această cale la recunoaşterea 
generală a importanţei demografi ei în explicarea fe-
nomenului istoric general. 

Actualmente, a devenit de domeniul evidenţei 
adevărul că fenomenele diverse şi complexe, ce stau 
la baza vieţii sociale, economice, morale etc., nu pot 
fi  cunoscute din punct de vedere ştiinţifi c fără con-
cursul demografi ei şi statisticii – singurele capabile 
de a exprima prin intermediul realităţilor numerice 
înrâurirea diferiţilor factori sociali, economici, mo-
rali etc. asupra complicatei activităţi umane în va-
riatele şi variabilele ei aspecte. În paralel cu ştiinţa 
istorică, demografi a şi statistica studiază aceleaşi fe-
nomene sociale. Istoria însă îşi propune să le explice 
din punct de vedere dinamic, în timp ce demog rafi a 
cercetează colectivităţile umane sub raportul schim-
bărilor produse în structura populaţiei prin natalita-
te, mortalitate, nupţialitate, emigrări, imigrări etc., 
utilizând datele furnizate de statistică. În aşa mod, 
înţeleasă şi folosită cu judiciozitate, demografi a are 
calitatea indiscutabilă de a lărgi cunoaşterea istori-
ei; la rândul ei, fără istorie, demografi a rămâne de 
neînţeles.

O încercare de diagnoză a situaţiei demogra-
fi ce a Republicii Moldova după 1991

Proclamându-şi la 27 august 1991 independen-
ţa de stat, iar la 2 martie 1992 devenind membru 
cu drepturi depline al Organizaţiei Naţiunilor Uni-
te şi al agenţiilor sale specializate, Republica Mol-
dova a obţinut nu doar posibilitatea de a benefi cia 
de drepturile şi avantajele oferite de apartenenţa la 
acest prestigios for mondial, ci şi-a asumat, în mod 
implicit, o serie de angajamente şi responsabilităţi, 
printre care şi aceea a asigurării cetăţenilor săi a 
unui standard decent de viaţă, a elaborării şi pro-
movării unui sistem coerent şi efi cient de măsuri 
cu scopul de a infl uenţa variabilele demografi ce în 

sensul pe care statul îl consideră dezirabil, pe ter-
men scurt dar mai ales pe termen mediu şi lung, în 
conformitate cu interesele societăţii, cu respecta-
rea drepturilor fundamentale ale individului şi ale 
cuplului.

Aşa cum scopul esenţial al dezvoltării sociale şi 
economice constă în ameliorarea nivelului de trai şi 
a calităţii vieţii fi ecărui cetăţean în parte, lipsa unei 
strategii efi ciente privind „creşterea economică sus-
ţinută” (fr. croissance économique soutenue) produ-
ce inevitabil repercusiuni negative asupra principa-
lelor variabile demografi ce, învederând o gravitate 
fără precedent a situaţiei demografi ce prezente a 
Republicii Moldova.

Dincolo de faptul că procesele şi fenomene-
le demografi ce ce au caracterizat populaţia RSS 
Moldoveneşti în componenţa Uniunii Sovietice 
s-au derulat în condiţii istorice total diferite de 
cele de după proclamarea independenţei, datele 
tabelului 1 ilustrează o creştere numerică incon-
testabilă a populaţiei RSSM în perioada 1959-
1989. Astfel, de la 2 884 477 de locuitori ates-
taţi în cadrul primului recensământ postbelic din 
15 ianuarie 1959, populaţia RSS Moldoveneşti a 
ajuns la 3 568 873 de locuitori la recensământul 
din 15-22 ianuarie 1970, depăşind cifra de 4 mi-
lioane (4 335 360 de locuitori) la ultimul recen-
sământ sovietic din 12-19 ianuarie 1989, pentru 
a ajunge în anul proclamării suveranităţii Re-
publicii Moldova la numărul maxim de 4 366,3 
mii de locuitori. Chiar dacă stimularea creşterii 
numerice a populaţiei a urmărit inclusiv un nedi-
simulat interes politico-propagandistic, la fel de 
indiscutabil este şi faptul că, începând mai ales cu 
Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS 
din 23 noiembrie 1955, care a legalizat avorturile 
interzise încă din 27 iunie 1936, printr-o hotărâre 
comună a Comitetului Executiv Central şi Sovie-
tului Comisarilor Poporului al URSS, în Uniunea 
Sovietică a fost promovată o constantă politică 
pronatalistă.

Cât priveşte evoluţia numerică a populaţiei Re-
publicii Moldova de la proclamarea independenţei 
de stat şi până în prezent, analiza procesului în cau-
ză are de surmontat, în primul rând, difi cultatea ine-
xistenţei unei evidenţe statistice a populaţiei la scară 
naţională, situaţie caracteristică statelor dependente 
şi slab dezvoltate, lipsite de posibilitatea gestionării 
cu forţe proprii a proceselor social-economice, poli-
tice şi culturale prin menţinerea acestora în stare de 
fragmentare teritorială.
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Tabelul 1 
Dinamica populaţiei Republicii Moldova (1959-2012) [4]

Anii Populaţia totală
(mii loc.)

Anii Populaţia totală
(mii loc.)

1959 (rec.) 2 884 477 2000 3 644,1
1970 (rec.) 3 568 873 2001 3 635,1
1979 (rec.) 3 947 386 2002 3 627,8
1989 (rec.) 4 335 360 2003 3 618,3
1990 4 366,3 2004 (rec.) * 3 383 332,0
1991 4 359,1 2005 3 600,4
1992 4 357,0 2006 3 589,9
1993 4 346,0 2007 3 581,1
1994 4 350,0 2008 3 572,7
1995 4 346,0 2009 3 567,5
1996 4 331,9 2010 3 563,7
1997 4 320,0 2011 3 560,4
1998 3 651,0 2012 3 559,5
1999 3 650,0 2013 3 559,5

* Fără populaţia raioanelor din partea stângă a Nistrului şi municipiul Bender

Este de notat că cifra de 4 366,3 mii de locuitori 
la fi nele anului 1990, constituind numărul maxim 
atins de populaţia RSSM în perioada postbelică, 
reprezintă totalitatea populaţiei Republicii Moldo-
va de pe ambele maluri ale Nistrului, în hotarele 
în care a fost proclamată suveranitatea (23 iunie 
1990) şi independenţa Republicii Moldova (27 au-
gust 1991), aşa cum acestea au fost recunoscute 
în anul admiterii în Organizaţia Naţiunilor Unite 
(2 martie 1992). Cu toate că separatiştii transnis-
treni au proclamat la 2 septembrie 1990 la Tiraspol 
„Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 
Nistreană”, autorităţile Republicii Moldova au 
continuat să publice datele privind dinamica popu-
laţiei „în ansamblu pe ţară”, aşa cum precizau de 
obicei anuarele statistice editate de Biroul Naţio-
nal de Statistică, până în momentul în care recen-
sământul din toamna anului 2004 a demonstrat im-
posibilitatea aplicării în continuare a metodologiei 
utilizate până în acel an.

Dincolo de iregularităţile constatate, rezultatele 
recensământului din 5-12 octombrie 2004 au con-
fi rmat, o dată în plus, avertismentele demografi lor, 
sociologilor, specialiştilor în domeniu privind decli-
nul demografi c şi îmbătrânirea populaţiei Republi-
cii Moldova, procese accentuate mai ales în ultimii 
15-20 de ani.

În primul rând, se constată o reducere dramatică 
a numărului total al populaţiei, fapt ce denotă „reaua 
stare a statului” şi „scăderea statului însuşi”. Con-
form datelor recensământului din 2004, pe teritoriul 

dintre Prut şi Nistru au fost atestaţi 3 383 332 de 
locuitori cu domiciliu stabil, făcându-se abstracţie 
de faptul dacă aceştia, la momentul desfăşurării re-
censământului, erau prezenţi sau temporar absenţi, 
plecaţi peste hotare. Pe de altă parte, conform recen-
sământului separatist, numărul locuitorilor din regi-
unea secesionistă ar fi  fost de 555 347 de persoane. 
În aşa mod, populaţia totală a Republicii Moldova 
la recensământul din 2004 ar fi  fost de 3 938 679 de 
persoane, sau în scădere cu 396 681 faţă de 1989 
(4 335 360 de locuitori). 

Diferenţa dintre numărul total al populaţiei în 
1989 şi cel din 2004 (de 396 681 de persoane) a fost 
considerată ca fi ind populaţia necuprinsă de recensă-
mânt şi cea plecată peste hotare, opiniile specialiş-
tilor în acest domeniu variind enorm, afi rmându-se 
chiar că „numărul celor plecaţi depinde de cel care 
numără”. Astfel, conform datelor Departamentului 
Migraţiune, în perioada realizării recensământu-
lui din 2004, peste hotarele Republicii Moldova se 
afl au circa 600 000 de cetăţeni sau 36% din popu-
laţia economic activă, „majoritatea absolută a căror 
au emigrat ilegal”. Cel puţin 240 000 de cetăţeni 
ai Republicii Moldova lucrau fi e „la negru”, fi e le-
gal în Federaţia Rusă, 40 000 – în Cehia, 30 000 – 
în Portugalia, 20 000-50 000 în Turcia şi câte circa 
20 000 – în Spania, Franţa şi Israel. Un studiu realizat 
în acea perioadă cu sprijinul Fundaţiei Soros arăta că 
fi ecare a treia familie din Republica Moldova avea 
câte un membru muncind peste hotare, care transfera 
anual acasă în medie câte 3 mii dolari americani.
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Un atare fl ux de valută străină contribuie esen-
ţial la menţinerea mai mult sau mai puţin stabilă a 
cursului monedei naţionale a Republicii Moldova. 
Specialiştii avertizează însă constant asupra peri-
colelor pe care-l comportă acest fenomen demog-
rafi c pe termen mediu şi lung. În opinia autorilor 
unui recent studiu privind populaţia Republicii 
Moldova, atât timp cât între Republica Moldova 
şi ţările Uniunii Europene va exista un accentuat 
decalaj economic, se vor menţine inclusiv actuale-
le tendinţe migraţioniste, practicile imigraţioniste 
dure la care se recurge în prezent nu vor face decât 
să schimbe migraţia legală în una ilegală. Totoda-
tă, atât emigraţia, cât şi imigraţia produc modifi -
cări profunde în situaţia demografi că a Republicii 
Moldova, prin reducerea potenţialului economic, 
demografi c şi social al societăţii pe termen mediu 
şi lung. O consecinţă dureroasă a emigraţiei sunt 
şi pierderile demografi ce de populaţie economic 
activă, diminuarea genofondului demografi c, de-
zintegrarea multor familii prin divorţ formal sau 
neformal, atunci când unul dintre soţi emigrează 
pe termen lung.

Conform unor estimări aparţinând Institutului 
Demografi c de la Viena, populaţia Republicii Mol-
dova scade, în medie, cu câte 8 000 de persoane 
anual, ceea ce constituie echivalentul aproximativ 
a şase sate cu un număr mediu de 1 300 de locui-
tori fi ecare. În eventualitatea în care nu se va reuşi 
stoparea acestei tendinţe, populaţia Republicii Mol-
dova riscă să piardă în următorii 10-15 ani, potrivit 
prognozelor, circa 1/3 din numărul total, iar către 
anul 2050, se va reduce cu aproximativ un milion de 
locuitori, aşa cum arată aceleaşi estimări ale Institu-
tului Demografi c din Viena [5].

Reducerea numărului populaţiei Republicii 
Moldova este infl uenţată nu numai de emigrarea 
masivă a populaţiei apte de muncă. Precum pe 
bună dreptate consideră demograful şi sociologul 
american Norman B. Ryder, „nu este normă de 
comportament mai importantă pentru supravie-
ţuirea societăţii decât o fertilitate adecvată” [6]. 
Considerat dintr-o atare perspectivă, în paralel 
cu fenomenul emigrării în masă a populaţiei, o 
cauză la fel de importantă a declinului demografi c 
o constituie fertilitatea scăzută, provocată de im-
plicarea tot mai largă şi mai activă a femeilor în 
câmpul muncii, dar şi de lipsa unei infrastructuri 
moderne de îngrijire a copiilor. Urmare a acestei 
situaţii, o femeie naşte în prezent 1,2 copii – rată 
categoric insufi cientă asigurării unui excedent 
natural pozitiv.

Dacă în anii ’90 se înregistrau câte 90 mii de 
naşteri anual, atunci până în 2012 numărul aces-
tora s-a redus cu circa 60% din total, fi xându-se 
la doar 39 000 de naşteri în ultimul an. În plus, 
conform datelor relevate în cadrul Conferinţei şti-
inţifi co-practice „Satul moldovenesc din perspec-
tiva socio-demografi că”, organizată de Centrul de 
Cercetări Demografi ce cu prilejul Zilei Mondiale 
a Populaţiei din 11 iulie 2013, peste 70% din fe-
meile gravide au o patologie, iar fi ecare al 3-lea 
copil se naşte bolnav. Precum afi rmă acad. Ghe-
orghe Paladi, „cu adevărat alarmant este faptul 
că 50% din sarcini se pierd din cauza avorturi-
lor, mortalităţii materne şi infantile, astfel încât 
într-un an în care se înregistrează 40 mii de sar-
cini, 26 mii se pierd” [7].

Pe de altă parte, Republica Moldova deţine una 
dintre cele mai înalte ponderi ale populaţiei rurale 
– de 58%, pondere de 2 ori mai mare în raport cu 
Europa şi Asia Centrală şi de 5 ori mai mare decât 
în Uniunea Europeană. Respectiv, în zonele rurale 
ale Republicii Moldova, toţi indicatorii îngrijorători 
prezintă cote alarmante, solicitând elaborarea de ur-
genţă a unor politici prenatale efi ciente de susţinere 
a gravidelor şi a nou-născuţilor, de deservire a ma-
melor şi de educare a tinerilor.

În plus, se atestă o rată înaltă a mortalităţii, în 
special în mijlocul persoanelor apte de muncă, ca 
urmare a condiţiilor precare de trai, stres, acces re-
dus la servicii calitative de sănătate, precum şi din 
cauza accidentelor de muncă şi de circulaţie rutieră.

Respectiva conjunctură demografi că – natali-
tatea scăzută şi mortalitatea în creştere – deter-
mină un alt fenomen demografi c nefast – spectrul 
îmbătrânirii populaţiei. Aplicat unei comunităţi 
umane, conceptul de îmbătrânire demografi că a 
populaţiei desemnează un proces demografi c, 
constând în creşterea proporţiei populaţiei vârst-
nice şi în scăderea proporţiei populaţiei tinere. 
Formularea conceptelor de bază şi a instrumente-
lor de măsurare şi analiză a îmbătrânirii demog-
rafi ce a populaţiei, precum şi a consecinţelor 
sale social-economice, se datorează experţilor 
ONU ca şi contribuţiei unor demografi  ca Alfred 
Sauvy, Jean Bourgeois-Pichat, P. André ş.a. Este 
de menționat că, potrivit metodologiei ONU, va-
loarea indicatorului 12,0 şi mai mult se consideră 
drept „îmbătrânire demografi că a populaţiei”. În 
Republica Moldova, procesul de îmbătrânire a 
populaţiei este mai avansat în mediul rural, unde 
persoanele în vârstă de peste 60 de ani reprezin-
tă 14,9 % din totalul populaţiei rurale, faţă de 
12,0 % în mediul urban.
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Tabelul 2 
Mişcarea naturală a populaţiei Republicii Moldova, 1975-2012 (medii întrunite) [8]

  Anii
Născuţi-vii  Decedaţi Sporul natural

Cifre absolute % Cifre absolute % Cifre absolute %

1975 79 169 20,6 35 635 9,3 43 534 11,3
1980 79 580 19,8 40 472 10,1 39 108 9,7
1985 90 453 21,5 46 075 10,9 44 378 10,6
1990 77 085 17,7 42 427 9,7 34 658 8,0
1995 56 411 13,0 52 969 12,2 3 442 0,8
1996 51 865 12,0 49 748 11,5 2 117 0,5
1997 45 583 12,5 42 957 11,8 2 626 0,7
1998 41 332 11,3 39 922 10,9 1 410 0,4
1999 38 501 10,6 41 315 11,3 - 2 814 -0,7
2000 36 939 10,2 41 224 11,3 - 4 285 -1,1
2001 36 448 10,0 40 075 11,0 - 3 627 -1,0
2002 36 705 9,9 41 852 11,6 - 6 147 -1,7
2003 36 471 10,1 43 079 11,9 - 6 608 -1,8
2004 38 272 10,6 41 668 11,6 - 3 396 -1,0
2005 37 695 10,5 44 689 12,4 - 6 994 -1,9
2006 37 587 10,5 43 137 12,0 - 5 550 -1,5
2007 37 973 10,6 43 050 12,0 - 5 077 -1,4
2008 39 018 10,9 41 948 11,8 - 2 930 -0,9
2009 40 803 11,4 42 139 11,8 - 1 336 -0,4
2010 40 474 11,4 43 631 12,3 - 3 157 -0,9
2011 39 175 11,0 39 220 11,0 - 45 -
2012 39 433 11,1 39 558 11,0 - 120 -

Procesul îmbătrânirii demografi ce este caracte-
ristic nu doar populaţiei Republicii Moldova, ci şi 
tuturor populaţiilor din ţările dezvoltate. Cu men-
ţiunea obligatorie că, în timp ce în ţările dezvoltate 
îmbătrânirea demografi că a populaţiei se produce 
sub infl uenţa scăderii fertilităţii, mortalităţii şi, deci, 
creşterii duratei medii de viaţă (fenomenul aşa-zisei 
îmbătrâniri prin „vârful piramidei”), în Republica 
Moldova acelaşi fenomen este cauzat, mai cu sea-
mă, de emigrarea masivă a populaţiei tinere şi scă-
derea fertilităţii populaţiei.

Aşadar, începând cu anul 1990, Republica 
Moldova se confruntă cu o criză demografi că fără 
precedent, caracterizată în primul rând prin redu-
cerea drastică a numărului populaţiei totale, care 
are efecte imprevizibile pe plan economic, social, 
politic şi cultural, manifestată. Dacă în anii ’50 ai 
secolului al XX-lea creşterea nestăvilită a populaţi-
ei în diferite regiuni geografi ce a întreţinut viziunea 
apocaliptică a suprapopulării Terrei, vehiculându-se 
idei şi expresii ca „bomba populaţiei”, „explozia de-
mografi că”, cu soluţii de reducere a natalităţii prin 

iniţierea unor programe naţionale de „planifi care a 
familiei”, de „control al naşterilor”, de „limitare a 
naşterilor”, ajungându-se inclusiv la măsuri de ste-
rilizare, astăzi, foarte multe ţări se confruntă cu un 
proces invers de stagnare sau chiar de involuţie a 
populaţiei, Republica Moldova ilustrând pregnant 
această tendinţă. Succinta trecere în revistă a situa-
ţiei demografi ce din Republica Moldova după 1990 
reclamă cu necesitate elaborarea, în regim de urgen-
ţă, a unei politici demografi ce a cărei ţinte prioritare 
să constituie natalitatea, fertilitatea, morbiditatea, 
mortalitatea şi migraţia populaţiei, având ca obiec-
tiv rezultativ dinamica populaţiei.

Din nefericire, pericolul depopulării Republi-
cii Moldova continuă a fi  conştientizat preponde-
rent sau chiar exclusiv de specialiştii în domeniu şi 
într-o măsură mult mai redusă de societatea civilă 
şi, mai ales, de societatea politică, preocuparea de 
căpetenie a căreia ar trebui să fi e corelarea perma-
nentă a factorului social-economic cu cel demogra-
fi c, ca soluţie la actuala criză globală. Se constată, 
pe bună dreptate, că „polarizarea şi radicalizarea 
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opţiunilor politice ale electoratului a scos practic 
din discursul şi dezbaterea publică, dar şi din aten-
ţia muritorului de rând, subiectele care într-o soci-
etate normală sunt prioritare: familia, copiii, locul 
de muncă, afacerile familiale, şcoala, comunitatea, 
relaţiile interpersonale, preţuri, ecologie, siguranţa 
persoanei, relaţiile şi activităţile culturale şi spiri-
tuale ş.a.” [9].

Cât priveşte dezinteresul pregnant al actualei 
guvernări faţă de problemele populaţiei, acesta a 
fost cel mai bine explicat de ofi cialul european Dirk 
Schuebel, constând în faptul că „politicienilor de 
aici le lipseşte o viziune despre viitorul acestei ţări, 
altfel spus, ei nu atrag sufi cientă atenţie viitorului 
acestei ţări” [10].

Cum o politică demografi că care ar urmări în 
mod expres contracararea tendinţelor demografi ce 
amintite – scăderea numărului populaţiei, scăderea 
fertilităţii, nivelul ridicat al mortalităţii, accelera-
rea îmbătrânirii demografi ce a populaţiei, emigra-
ţia etc. – presupune cu necesitate alocaţii fi nanciare 
considerabile, soluţionarea sau, cel puţin, atenua-
rea respectivelor probleme demografi ce ar putea fi  
posibilă într-un cadru mai larg al „dezvoltării dura-
bile” (fr. developpement durable) sau al „creşterii 
economice susţinute” (fr. croissance économique 
soutenue). Din nefericire, Republica Moldova nu 
excelează nici în acest domeniu, deoarece, precum 
susţine acelaşi ofi cial european, „Moldova mai are 
foarte multe de făcut la capitolul reforme” [11], – 
dovadă clară a faptului că, în cele peste două de-
cenii de existenţă independentă a Republicii Mol-
dova, reformele economice au fost efectuate pre-
ponderent „pentru consum extern”, fără să fi  reuşit 
soluţionarea problemei fundamentale a tranziţiei 
economice – crearea unei puternice clase de mij-
loc în calitate de principal element stabilizator al 
societăţii democratice şi cu importante funcţii no-
vatoare.

Avatarurile cercetării demografi ce în Moldo-
va de Est

O eventuală încercare de identifi care a locului, 
rolului şi perspectivelor demografi ei istorice şi con-
temporane în cadrul disciplinelor academice din 
Republica Moldova, precum şi în calitatea acesteia 
de obiect de studiu în sistemul învăţământului uni-
versitar, presupune cu necesitate urmărirea parcur-
sului istoric al acestei ştiinţe în Moldova de Est, de 
la primele încercări de tratare ştiinţifi că a problemei 
populaţiei şi până în prezent.

În linii mari, pot fi  evidenţiate patru perioade 
istorice majore.

1. Perioada ţaristă (1897-1917)
Sub aspect cronologic, apariţia interesului faţă 

de problematica populaţiei Basarabiei s-a datorat 
efectuării în Rusia ţaristă a primului recensământ 
general al populaţiei din 28 ianuarie 1897 şi publi-
cării, în anii 1902-1905, a rezultatelor acestuia, in-
clusiv pe gubernii [12]. Aşa cum în Rusia, în acea 
perioadă, lua o amploare tot mai mare o viguroasă 
mişcare intelectuală în favoarea studierii, sub toate 
aspectele – inclusiv din punct de vedere statistic şi 
demografi c – a societăţii ruse, a fost fi resc ca acea 
mişcare să-şi găsească adepţi şi entuziaşti inclusiv 
în Basarabia.

Astfel, în 1913 apar Materialele pentru geogra-
fi a şi statistica Basarabiei ale lui N.K. Moghilean-
ski, directorul Secţiei statistice a Zemstvei guber-
niale, conţinând date ale recensământului general 
al populaţiei din 1897, completate cu investigaţii 
prop rii. Potrivit autorului, „în pofi da posesiei de cir-
ca un veac a acestui ţinut de către ruşi, cercetarea in-
fl uenţei lor asupra asimilării altor naţionalităţi a fost 
ignorată cu desăvârşire, nu s-a întreprins nimic nici 
în privinţa evidenţierii direcţiei dezvoltării cultura-
le a moldovenilor, limba cărora este atât de străină 
dialectelor slave, a necesităţilor lor spirituale. Mai 
mult decât atât, modul de viaţă al moldovenilor ba-
sarabeni rămâne şi astăzi aproape necunoscut: noi 
nu dispunem de studii referitoare la tradiţiile şi obi-
ceiurile lor. La fel de necunoscută este şi activitatea 
de producţie a populaţiei” [13]. Animat de aceeaşi 
necesitate de studiere statistică a Basarabiei, N.K. 
Moghileanski va publica, în 1918, rezultatele par-
ţiale ale recensământului agricol din 1916, cu date 
privind populaţia rurală, semănăturile şi inventarul 
agricol [14].

O valoroasă contribuţie la elaborarea uneia din 
primele hărţi etnografi ce a Basarabiei aparţine lui 
V.N. Butovici. Importanţa lucrării sale constă în 
faptul că autorul a elaborat-o în baza propriilor in-
vestigaţii statistice din 1907, coroborate cu datele 
recensământului din 1897 [15]. În paralel cu alte as-
pecte semnifi cative prezente în lucrarea menţionată, 
autorul a mai cercetat: numărul populaţiei fi ecărui 
sat, repartizat pe naţionalităţi şi religii; limba domi-
nantă în localităţile cu populaţie mixtă; răspândirea 
limbii ruse şi a celei ucrainene în satele cu populaţie 
mixtă etc.

În cadrul aceleiaşi perioade au fost publica-
te şi importantele lucrări ale acad. L.S. Berg [16]. 
Cu toate că autorul a descris structura şi evoluţia 
populaţiei Basarabiei doar până la 1915, lucrările 
sale conţin micromonografi i extrem de valoroase 
privind minorităţile naţionale mai importante din 
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Basarabia, precum şi observaţii pertinente asupra 
populaţiei titulare a acesteia.

2. Perioada interbelică (1918-1940, 1941-
1944)

Perioada cea mai fertilă în studii demografi ce şi 
statistice, precum şi cea mai importantă din punct 
de vedere teoretic şi metodologic rămâne, până în 
prezent, cea a anilor 1918-1940 şi 1941-1944. În 
acest segment de timp Basarabia, revenită în spa-
ţiul de cultură şi civilizaţie din care fusese smulsă 
abuziv la 1812, a evoluat din punct de vedere social-
politic, demografi c, economic şi cultural în compo-
nenţa statului naţional unitar român. A fost, de ase-
menea, perioada în care a fost realizat primul recen-
sământ general al populaţiei din 29 decembrie 1930, 
organizat pe baze ştiinţifi ce moderne, cu rezultate 
înalt apreciate pe plan european şi internaţional.

Astfel, pentru prima şi singura dată, recensă-
mântul din 1930 a fost efectuat la scara întregii 
Românii, cuprinzând simultan populaţia din toate 
provinciile istorice româneşti [17]. Recensământul 
din 1930 s-a dovedit a fi  o acţiune statistică ofi -
cială complexă pentru populaţie. În cursul acestei 
operaţii de amploare s-au înregistrat următoarele 
caracteristici: numele, situaţia în familie, domici-
liul, sexul, vârsta, locul naşterii, numărul de copii 
în viaţă şi numărul de copii care au murit (pentru 
femeile măritate, văduve sau divorţate), cetăţenia, 
ştiinţa de carte, profesia [18]. Pentru prima dată 
în istoria statisticii demografi ce româneşti au fost 
înregistrate trei caracteristici extrem de importante 
ale populaţiei şi anume: neamul (naţionalitatea), 
religia şi limba maternă. Toate acele date au fost 
publicate pe sate, plase, oraşe, judeţe şi provincii. 
De asemenea, pentru prima dată rezultatele înre-
gistrării au fost prelucrate cu echipamente me-
canografi ce (maşini de perforat, maşini de sortat 
Hollerith şi maşini de tabulat), procurate cu aju-
torul Fundaţiei Rockefeller şi trecute, ulterior, la 
Institutul Central de Statistică [19].

În cadrul aceleiaşi perioade, ca rezultat al discu-
ţiilor purtate între Ministerul Sănătăţii din România 
şi Fundaţia Rockefeller, care se ocupa de proble-
ma combaterii mortalităţii populaţiei, a fost creat 
Ofi ciul Demografi c. Acesta din urmă, începând cu 
1931 şi până la fi nele perioadei interbelice, a pub-
licat anual cele mai diverse şi variate informaţii 
privind mişcarea populaţiei pe provincii istorice 
(revistele „Buletinul demografi c al României” şi 
„Mişcarea populaţiei României”). Referindu-se la 
calitatea informaţiei cu privire la mişcarea popula-
ţiei, dr. Sabin Manuilă menţiona că numitele reviste 
„arată lună de lună punctele vulnerabile ale stării 

noastre demografi ce. (...) Nicăieri nu se publică mai 
detaliat decât la noi datele privitoare la mortalitatea 
generală, la mortalitatea infantilă şi la mortinata-
litate. Şi scopul acestor publicaţii este exclusiv cu 
rost sanitar” [20]. În aşa mod, efectuarea recensă-
mântului general al populaţiei României, precum şi 
organizarea Ofi ciului Demografi c, au devenit pentru 
România interbelică „cei doi pilaştri pe care se rea-
zemă întreaga noastră cunoaştere privitoare la capi-
talul uman al ţării” [21].

Pe parcursul anilor ’30 au continuat, de ase-
menea, să apară cu regularitate Anuarul statistic al 
României însoţit de Breviarul statistic al României, 
cu date ce aveau la bază rezultatele recensământului 
populaţiei din 1930, precum şi Buletinul statistic al 
României (apărea lunar din 1914), care a publicat 
diverse studii cu caracter statistic, tabele rezumati-
ve statistice din diverse domenii de activitate etc. În 
aşa mod, procedând la o analiză critică a surselor 
de documentare în domeniul demografi c, dr. Sabin 
Manuilă avea să remarce la fi nele perioadei interbe-
lice cu justifi cat temei că, la compartimentul în cau-
ză, „avem astăzi informaţii foarte detaliate şi exacte, 
neegalate de niciun alt domeniu de cunoaştere, în 
care se operează cu metoda statistică” [22].

Graţie progreselor generale ale demografi ei şi 
statisticii interbelice româneşti, s-a putut constata şi 
în Basarabia un început promiţător de studiere a re-
alităţilor statistice şi proceselor demografi ce la dife-
rite etape istorice. Importante studii în acest sens au 
publicat Petre Cazacu şi Pavel Gore, Ion G. Pelivan, 
George Murgoci, L.T. Boga, Ion Nistor, T. Vicol, 
N. Smadu, Ştefan Ciobanu ş.a.

3. Perioada sovietică (1940-1941, 1944-1991)
Anul 1940 a marcat o ruptură brutală şi radica-

lă cu întreg trecutul istoric al spaţiului dintre Prut 
şi Nistru, încercându-se inclusiv edifi carea unei noi 
ştiinţe demografi ce pe un teren absolut viran, curăţat 
de orice „rămăşiţe burgheze şi româneşti” şi înteme-
iată pe o inexistentă şi inventată „învăţătură marxist-
leninistă despre populaţie”. Aşa cum majoritatea ab-
solută a demografi lor, sociologilor şi statisticienilor 
din perioada interbelică a fost catalogată drept „na-
ţionalistă” şi „burgheză”, „noua” ştiinţă demografi -
că din RSS Moldovenească a fost, practic, văduvită 
de orice moştenire teoretică, ceea ce a permis unor 
demografi  să susţină, fără temei, cum că „începutul 
elaborării cu adevărat ştiinţifi ce a problemelor dez-
voltării demografi ce şi etnice a populaţiei Moldovei 
a fost pus abia în anii Puterii Sovietice” [23].

Urmare a proscrierii majorităţii autorilor din 
perioada interbelică, demografi a sovietică moldo-
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venească a fost reprezentată, mai ales în anii sta-
linismului (1940-1941, 1944-1953), de demografi  
„împrumutaţi” din capitala imperiului sovietic, iar 
literatura produsă de aceştia a fost aproape exclusiv 
de limba rusă. Astfel se prezintă primele descrieri 
demografi ce ale populaţiei RSSM, elaborate de au-
tori precum V.V. Pokşişevski [24], A.L. Odud [25], 
T.K. Zaharova [26], H.N. Stavrakov [27] ş.a., – toa-
te fi ind categoric inferioare elaborărilor interbelice 
de demografi e.

Un început timid de redresare a situaţiei deplo-
rabile în care se afl a nu numai „demografi a sovieti-
că moldovenească”, ci şi statistica şi demografi a pe 
ansamblul întregii Uniuni Sovietice, se atestă în anii 
„slăvitului deceniu” (1953-1964), când este realizat 
şi primul recensământ unional postbelic al popula-
ţiei URSS [28]. Prea curând însă locul „voluntaris-
mului şi subiectivismului” lui Nikita S. Hruşciov a 
fost luat de „stabilitatea conducerii colective” a lui 
Leonid I. Brejnev (1964-1982), care a readus ştiin-
ţa demografi că la umilitorul statut de servitoare a 
ideologiei ofi ciale a partidului comunist [29]. Chiar 
dacă în perioada brejnevistă în URSS au fost efectu-
ate trei recensăminte unionale ale populaţiei (1970, 
1979 şi 1989), acestea nu au reuşit să egaleze prin 
calitate nici recensământul interbelic din 1930 şi 
nici măcar recensământul din 1959.

Este adevărat că, inclusiv în cadrul respectivei 
perioade, în pofi da presiunilor ideologiei de clasă 
dominante şi a cenzurii drastice exercitate de par-
tidul comunist, o parte din istoricii de profesie, 
precum şi unii geografi  şi economişti, au reuşit o 
abordare echilibrată şi obiectivistă a anumitor pro-
cese demografi ce din Moldova de Est la anumite 
etape istorice ale evoluţiei acesteia. În linii mari, cu 
cât perioadele istorice tratate s-au afl at la o distan-
ţă mai îndepărtată de „Marea Revoluţie Socialistă 
din Octombrie”, cu atât s-a reuşit o interpretare mai 
obiectivă a respectivelor procese demografi ce. Din 
acest punct de vedere, mai avantajaţi au fost istoricii 
medievişti, care s-au aplecat mai ales asupra tendin-
ţelor creşterii demografi ce în Moldova medievală, 
precum şi au utilizat pe larg materialele recensămin-
telor populaţiei din Principate din anii 1772-1773, 
1774 şi 1803 [30].

Până şi procesele demografi ce din anii 1812-
1917 – colonizarea Basarabiei, natalitatea, mor-
talitatea şi creşterea demografi că a populaţiei pe 
cale naturală şi mecanică – au putut fi  tratate cu 
sufi cientă competenţă şi relativă obiectivitate [31], 
pornindu-se de la teza extrem de îndrăzneaţă a isto-
ricilor Ia.S. Grosul şi I.G. Budac, potrivit căreia „ţa-
rismul a lipsit Basarabia de posibilitatea dezvoltării 
economice şi politice independente” [32].

Cât priveşte procesele demografi ce din cadrul 
RSS Moldoveneşti, studierea acestora a fost, prac-
tic, în întregime dominată şi controlată de partidul 
comunist prin multiplele sale instrumente afl ate la 
dispoziţie, reuşindu-se doar anumite rezultate parţi-
ale şi relative în cadrul fostei Secţii de Geografi e şi 
Institutului de Economie ale AŞM [33]. Spre deo-
sebire de colegii lor economişti şi geografi , istoricii 
proceselor demografi ce din cadrul perioadei sovie-
tice au fost preocupaţi aproape exclusiv de „argu-
mentarea demografi că” a premiselor „revoluţiei so-
cialiste” în Basarabia, urmărind procesul de urbani-
zare şi de creştere numerică a „clasei muncitoare”, 
– prin prisma spuselor lui V.I. Lenin cum că „oraşul 
conduce inevitabil satul după sine, iar satul merge 
inevitabil după oraş” [34], – precum şi de critica 
concepţiilor „burgheze şi naţionaliste” privind iden-
titatea etnică şi lingvistică a populaţiei dintre Prut 
şi Nistru [35]. Marele paradox şi, totodată, ironia 
istoriei constă în faptul că inconsistenţa ştiinţifi că 
a preocupărilor de acest gen a fost recunoscută de 
înşişi criticii acelor teorii [36].

La o privire de ansamblu şi exceptând scurtele 
perioade de relativă relaxare politico-ideologică din 
1956 şi 1965, demografi a istorică din fosta RSSM 
a fost privată, practic, pe parcursul întregii perioa-
de sovietice, de libertatea inerentă evoluţiei oricărei 
discipline socio-umane. Urmând o cale sinuoasă şi 
extrem de difi cilă, evoluând în condiţiile unei duble 
cenzuri interne şi externe [37], lipsindu-i accesul la 
sursele primare de documentare, precum şi indis-
pensabila cooperare pe plan european şi internaţi-
onal, „demografi a sovietică moldovenească” nu a 
fost mai mult decât o parte integrantă a „frontului 
ideologic de confruntare între sistemul capitalist şi 
cel socialist” [38].

4. Perioada independenţei (1991-prezent)
Perestroika gorbaciovistă iniţiată la mijlocul 

anilor ’80 ai secolului al XX-lea a avut meritul in-
contestabil de a fi  atras atenţia opiniei publice in-
clusiv asupra importanţei problemei populaţiei, în 
întreaga ei complexitate. În cadrul acelei perioade 
extrem de agitate, au fost puse în discuţie, pentru 
prima dată de la 1940, aspectele esenţiale ale des-
tinului populaţiei dintre Prut şi Nistru, în special, 
cele legate de migraţia populaţiei, de modifi cările 
structurii etnice a populaţiei Basarabiei în perioada 
postbelică, de politica industrializării şi urbaniză-
rii forţate, de situaţia familiei, de starea ecologică 
din republică etc. Manifestarea pregnantă a negli-
jării, până la acea etapă, a importanţei studiilor de 
demog rafi e istorică şi contemporană a fost „des-
coperirea” utilizării inadecvate, în chiar lucrările 
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statistice editate de Departamentul de Stat pentru 
Statistică, a unor noţiuni şi termeni consacraţi din 
domeniul demografi ei.

În culegerea de date statistice privind totaluri-
le recensământului populaţiei din 1989, puteau fi  
atestate, bunăoară, noţiuni precum „populaţie evi-
dentă” şi „populaţie existentă”, în timp ce în cerce-
tările demografi ce se utilizează noţiunea consacrată 
de „populaţie prezentă” sau „populaţie de facto” 
(rus. «наличное население» sau «фактическое 
население»). În aceeaşi culegere, noţiunea de 
„populaţie permanentă” era utilizată în locul celei 
de „populaţie stabilă” (rezidentă, legală, de jure; 
rus. «постоянное население», «юридическое 
население»). De asemenea, noţiunea de „populaţie 
în ansamblu” era utilizată pentru desemnarea popu-
laţiei totale; noţiunile la fel de consacrate de „popu-
laţie urbană” şi „populaţie rurală” erau înlocuite cu 
altele, mai rar utilizate şi chiar vetuste precum „po-
pulaţia orăşenească” şi „populaţia sătească” [39].

Indiscutabil, confuziile în utilizarea unor no-
ţiuni şi termeni consacraţi în ştiinţa demografi că 
ilustrau pregnant „nivelul de dezvoltare” atins de 
demografi a moldovenească în anii puterii sovietice.

Din nefericire, critica severă la care a fost supusă 
demografi a sovietică moldovenească la fi nele anilor 
’80 şi începutul anilor ’90 ai secolului trecut, nu a 
condus, aşa cum era logic şi fi resc de aşteptat, la apa-
riţia unor studii aprofundate de demografi e istorică 
şi contemporană, în care problemele populaţiei Mol-
dovei de Est să fi  fost tratate în întreaga lor comple-
xitate. Dacă au fost înregistrate anumite progrese şi 
rezultate pozitive în cercetarea unor aspecte şi proce-
se demografi ce, acest lucru se datorează aproape în 
exclusivitate eforturilor individuale ale unor istorici 
pasionaţi de magia ştiinţei demografi ce, precum şi de 
exemplul personal al unor demografi  notorii, cum au 
fost dr. Sabin Manuilă, acad. Vladimir Trebici, acad. 
Ştefan Ştefănescu, sau istorici precum prof. univ. dr. 
Dumitru Şandru. Studii importante în acest sens au 
fost publicate de istoricii: membrul corespondent al 
AŞM, prof. univ., dr. hab. Demir Dragnev [40]; dr. 
hab. Ion Chirtoagă [41]; dr., conf. univ. Valentin 
Constantinov [42]; cercetătorul Tudor Ciobanu [43]; 
dr. conf. univ. Constantin Ungureanu [44]; dr., conf. 
Dinu Poştarencu [45] ş.a.

În pofi da unor realizări individuale şi parţiale 
ale istoricilor în domeniul cercetării demografi ce, 
inclusiv prin participarea acestora la prestigioase 
conferinţe şi simpozioane internaţionale de demog-
rafi e, în prezent, progresul demografi ei ca ştiinţă şi 
obiect de studiu academic poate fi  asigurat doar prin 
efortul conjugat al cercetătorilor şi instituţionaliza-

rea preocupărilor acestora. Altfel spus, prin crearea, 
în cadrul Institutului de Istorie al AŞM, a unui Cen-
tru specializat de demografi e istorică şi contempo-
rană, având ca obiect de studiu prioritar populaţia 
Moldovei de Est de-a lungul epocii medievale, mo-
derne şi celei contemporane.

Centrul de Studii Demografi ce ca soluţie a 
problemei populaţiei în Republica Moldova

Odată constituit şi recunoscut în calitate de uni-
tate de cercetare academică, Centrul de Studii De-
mografi ce urmează să efectueze o serie de activităţi 
indispensabile şi extrem de importante.

I. Cu referire la aria preocupărilor, numeroşi is-
torici şi demografi  [46] sunt de acord să facă urmă-
toarea distincţie în cadrul cercetărilor demografi ce: 
paleodemografi a, demografi a istorică, demografi a 
contemporană şi istoria populaţiei. Aşa cum pale-
odemografi a se ocupă de studiul populaţiilor din 
trecut, pentru care nu există surse scrise, preocu-
pările Centrului de Studii Demografi ce se vor axa 
preponderent sau chiar exclusiv pe problemele de 
demografi e istorică, demografi e contemporană şi de 
istorie a populaţiei.

Astfel, pornind de la defi niţia curentă, potrivit 
căreia demografi a istorică constituie studiul popula-
ţiilor, pentru care nu dispunem de date statistice în 
forma lor modernă (statistici privind mişcarea natu-
rală şi migratorie a populaţiei, recensăminte moder-
ne) [47], o direcţie importantă a Centrului de Studii 
Demografi ce o va constitui investigarea evoluţiei po-
pulaţiei din Principatul Moldovei începând cu prime-
le recensăminte ale populaţiei din 1772-1773, 1774 
şi 1803 şi până la primul recensământ al populaţiei 
Imperiului ţarist din 28 ianuarie 1897. În cadrul res-
pectivei perioade istorice, anul 1812 constituie, indis-
cutabil, piatra de hotar între două etape distincte.

Începând cu 28 ianuarie 1897 – data realizării 
primului recensământ general al populaţiei Basara-
biei pe baze moderne – putem vorbi de inaugurarea 
demografi ei contemporane, demografi e care acope-
ră perioada aşa-zisă statistică, altfel spus, demogra-
fi a pe baza recensămintelor populaţiei şi actelor de 
stare civilă (căsătorii, naşteri şi decese), la care se 
adaugă migraţiile. În Moldova de Est, demografi a 
contemporană cuprinde patru etape majore: demog-
rafi a Basarabiei ţariste (1897-1917), demografi a Ba-
sarabiei româneşti şi a RASS Moldoveneşti (1918-
1940, 1941-1944), demografi a Moldovei sovietice 
(1940-1941, 1944-1991) şi demografi a Republicii 
Moldova (1991-prezent).

În fi ne, nu însă şi în ultimul rând, o preocupare la 
fel de importantă a Centrului de Studii Demografi ce 
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urmează să devină istoria populaţiei, cu exemplul 
clasic oferit în 1923 de profesorul René Gonnard 
de la Facultatea de Drept a Universităţii din Lyon 
[48]. Conform opiniei specialiştilor, pentru istoria 
populaţiei ca subdomeniu al demografi ei, esenţial 
este conceptul de „populaţie – dezvoltare socială şi 
economică”, relaţie înţeleasă în dublu sens: a) popu-
laţia ca factor al schimbărilor sociale, politice, eco-
nomice, culturale, psihologice şi b) societatea, eco-
nomia ca factori care infl uenţează evoluţia popula-
ţiei, respectiv, fenomenele demografi ce (natalitatea, 
mortalitatea, nupţialitatea, migraţiile), structurile 
demo-sociale şi economice ale populaţiei, reparti-
ţia populaţiei în teritoriu etc. Datorită acestui raport 
ambivalent, în cadrul istoriei populaţiei se elabo-
rează: istoria demografi că a populaţiei (tributară 
demografi ei pentru metodologie şi demografi ei is-
torice pentru date reconstituite privind numărul po-
pulaţiei, naşteri, căsătorii şi decese); istoria socială 
a populaţiei (colaborarea dintre istorie, sociologie 
şi ştiinţele politice); istoria economică a populaţiei 
(istorie şi economie politică); istoria mentalităţilor 
populaţiei (istorie şi psihologie socială) etc.

II. Încă în 1933, cunoscutul publicist şi bibliog-
raf Alexandru David şi-a propus să alcătuiască o 
Bibliografi e a Basarabiei, „în care să fi e înregistrate 
cronologic toate studiile ce s-au scris despre Basa-
rabia”, constatând şi enorma difi cultate a unei ata-
re întreprinderi, deoarece „cele ce s-au scris despre 
Basarabia, sunt împrăştiate prin diferite publicaţiuni 
române şi străine, aşa încât cercetătorului probleme-
lor basarabene i-ar trebui o viaţă întreagă numai ca 
să facă cunoştinţă cu bibliografi a chestiunii” [49]. 
Parafrazând spusele lui Al. David, pentru cunoaşte-
rea demografi că a Moldovei de Est este de o strin-
gentă necesitate elaborarea unei biobibliografi i de-
mografi ce complete a acesteia.

III. „Înainte de toate, precizează-ţi termenii”, 
– astfel recomandă un precept retoric, aplicabil în 
integralitatea sa realităţilor din Republica Moldova. 
În vederea evitării utilizării inadecvate sau inco-
recte a noţiunilor de bază ale demografi ei istorice 
şi celei contemporane, se impune elaborarea unui 
dicţionar de demografi e, iar în perspectivă a unui 
manual şi unei enciclopedii, după modelul dicţio-
narului demografi c multilingv editat sub auspiciile 
Uniunii Internaţionale pentru Studiul Ştiinţifi c al 
Populaţiei [50]. În procesul elaborării unui / unei 
astfel de dicţionar / manual / enciclopedii, vor putea 
servi inclusiv dicţionarele şi manualele elaborate în 
cadrul şcolii franceze de demografi e, cu bogate tra-
diţii în domeniu [51], dar şi, în egală măsură, dicţi-
onarul sovietic din 1985 [52].

IV. Concomitent cu inventarierea studiilor de 
demografi e efectuate până în prezent, cu evaluarea 
perioadelor şi domeniilor reprezentate, se cere, de 
asemenea, inventarierea tuturor surselor statistice şi 
extrastatistice privind populaţia Moldovei de Est şi 
a fenomenelor demografi ce (catagrafi i, catastife, re-
censăminte, actele de stare civilă, registre parohiale 
etc.). Se va ajunge, în atare mod, la întocmirea unei 
baze generale de date statistice şi demografi ce, ca 
punct de pornire spre elaborarea unei istorii demog-
rafi ce a populaţiei din Moldova de Est.

V. De o importanţă esenţială este şi elaborarea 
unui plan de perspectivă de cercetări demografi ce, 
care să ţină seama de necesităţile urgente de aco-
perire a unor grave pete albe şi găuri negre ale is-
toriei demografi ce a acestui spaţiu. Bunăoară, până 
în prezent nu se cunosc, nici măcar la modul gene-
ral, evoluţiile demografi ce din RSS Moldoveneas-
că în perioada dintre iunie 1940 şi ianuarie 1959, 
ştiindu-se doar că în momentul ocupaţiei sovietice, 
populaţia Basarabiei era de 3 191 016 locuitori, în 
timp ce primul recensământ postbelic sovietic din 
15 ianuarie 1959 a constatat o populaţie totală a 
RSS Moldoveneşti de doar 2 884 477 de locuitori. 
Aşadar, timp de două decenii, populaţia RSSM nu 
numai că a stagnat din punct de vedere numeric, ci 
şi a suportat o drastică involuţie. Se ştie doar că anii 
de secetă şi de foamete au redus populaţia RSSM cu 
circa 250 000 – 300 000 de locuitori. Cât priveşte 
principalele fenomene şi procese demografi ce din 
cadrul perioadei respective, acestea îşi mai aşteaptă 
încă cercetătorii entuziaşti.

VI. Structura organizatorică a preconizatului 
Centru de Studii Demografi ce ar putea consta din 
trei subdiviziuni (demografi e istorică, demografi e 
contemporană şi istorie a populaţiei), iar colabora-
torii acestuia vor fi  recrutaţi preponderent din rândul 
cercetătorilor Institutului de Istorie al AŞM cu pre-
ocupări în domeniul demografi ei. Pentru realizarea 
unor proiecte de amploare, vor putea fi  cooptaţi spe-
cialişti din alte instituţii academice şi universitare: 
Sectorul de Demografi e al Institutului de Integrare 
Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM (dr. hab. Olga 
Gagauz), Secţia Statistică Socială a Institutului Na-
ţional de Cercetări Economice al AŞM (dr. Gali-
na Savelieva), Şcoala de Management în Sănătate 
Pub lică din cadrul Universităţii de Stat de Medicină 
şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (dr. hab., prof.
univ. Oleg Lozan), iar cooperarea cu Centrul de 
Demografi e „Vladimir Trebici” al Academiei Ro-
mâne (prof. univ., dr. Vasile Gheţău) şi cu Centrul 
de Studii asupra Populaţiei al Universităţii „Ba-
beş-Bolyai” din Cluj-Napoca (prof. univ., dr. Ioan 
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Bolovan) este vitală pentru statornicirea şi conso-
lidarea Centrului de Studii Demografi ce din cadrul 
Institutului de Istorie al AŞM.

VII. Dincolo de utilitatea ştiinţifi că incontesta-
bilă a funcţionării unui Centru de Studii Demogra-
fi ce în cadrul Institutului de Istorie al AŞM, aces-
ta urmează să-şi probeze necesitatea sa practică şi 
aplicativă, contribuind efectiv la înţelegerea corec-
tă, de către forurile de decizie politică, a situaţiei 
demografi ce din Republica Moldova, a importanţei 
elaborării şi implementării unei politi ci demografi -
ce de natură să-i asigure evoluţia social-economică, 
politică şi culturală în actuala conjunctură externă 
extrem de complicată, astfel încât celebrul dicton 
al lui Jean Bodin – Il n’est force et richesses que 
d’hommes, – să devină motto-ul zilnic al oricărei 
guvernări, indiferent de culoarea politică şi/sau ori-
entarea geopolitică.
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