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DINAMICA POPULAŢIEI SATELOR MICI  

DIN REGIUNEA CENTRALĂ A REPUBLICII MOLDOVA 

Vitalie SOCHIRCĂ, Sergiu BACIU, Marcel REVENCO  
Catedra Ştiinţe ale Solului, Geologie şi Geografie 
 
The problem of the population of small villages (with the population less than 300 inhabitants) from the Central 

Region of Republic of Moldova is analyzed from the human-geographic point of view in this article. The following 
characteristics have been considered: the evolution of number and structure of the population, spatial accommodation  
of the given settlements and their classification and others. The basic results, conclusions and offers for the decision of 
specific problems have been presented. 

 
 
Argument 
Mediul rural din Republica Moldova este afectat de multiple probleme demografice, sociale, economice, 

ecologice, spirituale, iar în localităţile mici acestea se manifestă cu o amploare deosebită. Soluţionarea prob-
lemelor mediului rural şi modernizarea satului moldovenesc necesită o bază ştiinţifică solidă, care ar analiza 
diferenţiat problemele localităţilor rurale în dependenţă de dimensiunea acestora, poziţia geografică, mediul 
natural în care se află, resursele naturale şi cele umane disponibile, caracteristicile populaţiei, specializarea 
economiei ş.a.  

Material şi metode 
Obiectul acestui studiu sunt 73 de aşezări rurale mici din 11 raioane şi municipiul Chişinău, din cadrul 

Regiunii Centrale a Republicii Moldova. La categoria aşezărilor mici au fost atribuite, convenţional, cele care 
au mai puţin de 300 de locuitori (în anul 2007). Aceste localităţi erau numite în trecut „fără perspectivă”, iar 
mai recent – „defavorizate”.  

Realizarea obiectivelor studiului s-a bazat pe efectuarea cercetărilor nemijlocit pe teren şi pe materialele 
colectate din surse statistice, bibliografice şi cartografice. Materialele colectate au fost prelucrate în cadrul 
Laboratorului de Geografie Umană şi Regională al Catedrei Ştiinţe ale Solului, Geologie şi Geografie a USM, 
cu aplicarea metodelor statistico-matematică, cartografică, comparativ-spaţială.  

Rezultate şi discuţii  
1. Pentru început a fost stabilită distribuţia diferitelor categorii de localităţi, conform criteriului „dimen-

siunea demografică”, în ansamblu pe Republica Moldova şi în Regiunea Centrală, precum şi ponderea celor 
din regiunea indicată în totalul pe republică. Astfel, în Regiunea Centrală sunt 73 de localităţi cu un număr 
mai mic de 300 de locuitori, ceea ce constituie 28% din totalul acestei categorii de localităţi din republică.  

În cadrul Regiunii Centrale ponderea acestei categorii de localităţi în numărul total de localităţi şi în nu-
mărul total al populaţiei este de 14,3% şi, respectiv, de 1,2% (Tab.1). 

Tabelul 1 
Distribuţia pe categorii a localităţilor rurale din Republica Moldova  
şi din Regiunea Centrală după numărul de locuitori (anul 2007) 
Republica Moldova Regiunea Centrală 

Categoria Numărul de 
localităţi 

Numărul 
populaţiei 

Ponderea, 
% 

Numărul  
de localităţi

Ponderea din totalul 
pe republică, % 

Numărul 
populaţiei 

Ponderea din tota-
lul pe republică, %

Sub 100 104 4508 0,21 28 26,9 1235 27,4 
101-300 157 30152 1,45 45 28,7 7772 25,8 
301-500 159 61479 2,96 50 31,4 19214 31,3 

501-1000 310 230190 11,09 116 37,4 85429 37,1 
1001-3000 574 994487 47,94 227 39,5 399621 40,2 
3001-5000 120 450278 21,7 44 36,7 166598 37,0 
5001-8000 41 243015 11,71 22 53,7 130957 53,9 
Mai mult 
de 8000 6 60047 2,89 3 50,0 29387 48,9 

În total 1471 2074156 100 535 36,4 840213 40,5 
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2. Investigarea repartiţiei spaţiale a satelor mici (prezentate în Tab.2 şi Fig.1) atestă o concentrare a acestora 
în raioanele Ungheni, Teleneşti, Hânceşti şi Anenii Noi, adică în aria periferică a Podişului Codrilor, o regiune 
în general defavorizată din punctul de vedere al dezvoltării social-economice. 

Tabelul 2 

Distribuţia localităţilor mici din Regiunea Centrală  
în funcţie de numărul de locuitori şi pe raioane  

Numărul de localităţi 
Nr. crt. Raionul 

În total 200-300 100-200 50-100 < 50 
1 Mun. Chişinău 3 1 - 1 1 
2 Anenii Noi 10 2 6 - 2 
3 Călăraşi 6 1 3 1 1 
4 Criuleni  7 - 4 2 1 
5 Dubăsari  1 - 1 - - 
6 Hânceşti  8 1 4 2 1 
7 Ialoveni  2 1 1 - - 
8 Nisporeni 5 - 3 2 - 
9 Orhei  5 2 2 1 - 

10 Străşeni  2 1 1 - - 
11 Teleneşti  12 3 3 - 6 
12 Ungheni  12 2 4 3 3 

 În total  73 14 32 12 15 
 

 
Fig.1. Aşezările rurale mici din Regiunea Centrală. 
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3. În funcţie de vechimea atestării documentare, au fost distinse 4 categorii de localităţi (Tab.3).  
 

Tabelul 3 

Distribuţia localităţilor în funcţie de vechimea atestării documentare 

Perioada Numărul de localităţi Ponderea în total, % 
1447-1812 23 31,5 
1812-1918 35 48,0 
1918-1945 10 13,7 
1945-1976 5 6,8 

În total 73 100,0 
 
Între anii 1447-1812 pe teritoriul regiunii au fost întemeiate 23 de localităţi sau 31,5% din total. Toate 

localităţile au la origine denumiri româneşti şi o populaţie majoritară românească, de exemplu: satele Ocniţa-
Ţărani, Pocşeşti (r-nul Orhei), Mârzoaia (r-nul Nisporeni), Chetroasa, Logăneşti (r-nul Criuleni), Cucoiaia  
(r-nul Teleneşti) ş.a. Numărul mare de localităţi întemeiate în această perioadă denotă faptul că anume românii 
constituie populaţia autohtonă a acestui teritoriu.  

Cele mai multe localităţi (35, sau 48%) au fost întemeiate în perioada Imperiului Ţarist, între anii 1812-
1918. O bună parte din aceste localităţi au la origine denumiri slave, fiind populate atât de români, cât şi de 
alohtoni, în special, colonişti de origine slavă, aduşi din alte gubernii ale Rusiei. Acest fenomen se explică 
prin colonizarea dirijată a Basarabiei de către autorităţile ţariste. Dintre localităţi menţionăm Mirnoe, Nico-
laevca (r-nul Anenii Noi), Elizavetovca, Lidovca, Novaia Nicolaevca (r-nul Ungheni), Andreevca (r-nul Orhei) 
ş.a. În această perioadă cele mai multe localităţi (6) au fost întemeiate în anul 1910, iar perioada anilor 1900-
1913 este cea mai fructuoasă în privinţa apariţiei de noi localităţi (20).  

În perioada interbelică (1918-1945) au fost întemeiate 10 localităţi, sau 13,7% din total, de exemplu: 
Veveriţa (r-nul Ungheni), Valea Florii (r-nul Hânceşti), Hârtop (r-nul Teleneşti) ş.a. Cel mai mic număr de 
localităţi (5, sau 6,8%) au fost întemeiate în perioada de după anul 1945: Odaia şi Selişteni (r-nul Nisporeni), 
Podul Lung (r-nul Călăraşi), Calfa Nouă şi Teliţa Nouă (r-nul Anenii Noi). Astfel, în perioada contempo-
rană procesul de populare a acestui teritoriu a ajuns în faza de saturaţie, determinată de gradul înalt de 
populare. 

4. Distribuţia în funcţie de dimensiunea demografică (Tab.2) reflectă o frecvenţă mai mare a localităţilor 
foarte mici (având mai puţin de 200 de locuitori), care alcătuiesc 59 de localităţi, sau 80,8% din total. Se 
delimitează un grup de 15 sate (20,5% din total) care au mai puţin de 50 de locuitori, dintre care 6 sunt din 
raionul Teleneşti: Ciofu (com. Zgârdeşti), Cucioaia Nouă (com. Ghiliceni), Vadul-Leca Nou (com. Căzăneşti), 
Chersac şi Dobruşa (com. Negureni), celelalte fiind din alte raioane, iar cea mai mică este localitatea Bonda-
reuca (com. Zgârdeşti, r-nul Teleneşti), care are doar 4 locuitori. 

5. În baza caracterului dinamicii numărului de locuitori în acest grup de localităţi, în perioada de la recen-
sământul din 1959 până la cel din 2004, au fost delimitate 4 categorii de localităţi (Fig.1):  

1)  localităţi cu creştere constantă   –  1 
2)  localităţi cu dinamică variabilă   –  44 
3)  localităţi cu dinamică stabilă (stagnare) –  6 
4)  localităţi cu descreştere constantă  –  22. 
Din prima categorie face parte doar satul Hârtop din comuna Pistruieni (r-nul Teleneşti). Majoritatea lo-

calităţilor, 44 la număr, se atribuie la categoria celor cu dinamică variabilă (cu creşteri în perioada 1960-1990 
şi descreşteri în perioada ulterioară). O descreştere constantă au 22 de sate, cuprinse în 6 raioane (Anenii 
Noi, Criuleni, Călăraşi, Ialoveni, Teleneşti, Ungheni) şi mun. Chişinău – rezultat al bilanţului natural şi al 
celui migratoriu negative.  

6. Structura pe sexe este similară cu tabloul general pe republică, cu predominarea populaţiei feminine    
în perioada 1959-1989. Către anul 2004 situaţia s-a modificat, în special ca urmare a emigraţiei în masă a 
populaţiei feminine (Fig.2).  
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Fig.2. Evoluţia structurii pe sexe a populaţiei, în %. 
  
7. Structura etnică a populaţiei reflectă o predominare a populaţiei de etnie română (numiţi şi moldoveni) 

în aceste localităţi, care în 44 de sate (60,3% din total) are o pondere de peste 90% (Fig.3). Din această cate-
gorie de localităţi o componenţă aproape pură au Calfa Nouă, Teliţa Nouă (r-nul Anenii Noi), Duma, Podul 
Lung (r-nul Călăraşi), Chetroasa (r-nul Criuleni), Chilişoaia (r-nul Nisporeni) ş.a. În 12 sate (16% din total) 
românii (moldovenii) deţin o pondere de 65-90%. Mai sunt 10 sate cu o populaţie predominant ucraineană: 
Nicolaevca (r-nul Anenii Noi), Bălţata de Sus, Sagaidacul de Sus şi Valea Coloniţei (r-nul Criuleni) ş.a.,       
5 sate cu o populaţie eterogenă (români, ucraineni, ruşi, bulgari ş.a.): Batâc şi Mirnoe (r-nul Anenii Noi) ş.a. 
Este o singură localitate cu populaţie majoritară de etnie ţigănească (Ursari, r-l Călăraşi) şi alta mixtă din 
români şi bulgari (Homuteanovca, r-nul Ialoveni).  
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Fig.3. Ponderea localităţilor după structura etnică.  

 
Concluzii şi propuneri  
În baza analizei datelor statistice, deplasărilor pe teren şi analizei implementării diferitelor programe, con-

siderăm că necesită a fi elaborate şi aplicate politici specifice pentru satele mici. Nu pot fi aplicate aceleaşi 
măsuri pentru întreg mediul rural, deoarece există particularităţi ale satelor de dimensiuni diferite, situate la 
distanţe diferite faţă de centrele raionale. În acest sens se impune o diferenţiere a satelor în conformitate cu 
necesităţile specifice şi promovarea orientată a politicilor pe fiecare categorie. 

Majoritatea satelor mici din Regiunea Centrală ar trebui declarate zone defavorizate, cu întreprinderea 
ulterioară a acţiunilor ce derivă din acest statut: 

 favorizarea activităţilor economice, prin scutiri de diferite taxe şi impozite, înlesniri în creditare, pri-
vilegii la înregistrarea agenţilor economici etc.; 

 stimularea angajării specialiştilor acolo unde este necesar, de exemplu, suplimentarea statelor de funcţii 
cu asistenţi sociali şi lucrători medicali în satele unde ponderea populaţiei vârstnice este mare şi în comunele 
din care fac parte mai multe localităţi; 
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 susţinerea strămutării locuitorilor din satele fără potenţial de dezvoltare (sate cu câţiva locuitori, la 
distanţe mari faţă de alte localităţi, fără potenţial economic) în alte localităţi;  

 alte măsuri, specifice pentru anumite localităţi, dar corelate între ele în baza unei strategii bine gândite 
şi echilibrate, în vederea preveniri depopulării şi dispariţiei acestor sate. 

În concluzie, constatăm o situaţie demografică alarmantă în aceste localităţi, manifestată prin: depopulare; 
reducerea natalităţii; creşterea mortalităţii; îmbătrânirea demografică accentuată; şomajul în masă; exodul 
masiv al populaţiei în alte localităţi din republică sau peste hotare ş.a. La acestea se adaugă multiple proble-
me economice, sociale, spirituale, ecologice etc. Doar întreprinderea unui set sistemic de măsuri ar putea 
atenua problemele social-economice cu care se confruntă aceste sate şi preveni dispariţia lor de pe harta 
Republicii Moldova. 
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