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SUMMARY
This Communication is focused on the effects of migration on rural communities in Moldova, the priority 

objectives of municipalities to overcome socio-cultural and demographic decline.

Importante evenimente au marcat politica internă şi externă a Republicii Moldova pe parcursul ulti-
melor decenii. Schimbări radicale în societate au început cu anul 1989, când, după afirmaţiile cunoscu-
tului poet şi om politic Nicolae Dabija „mişcarea de renaştere naţională a adus la trezirea conştiinţei na-
ţionale.” Ulterior, la 27 august 1991, Republica Moldova se declară ţară independentă, eveniment istoric, 
precedat de un mare număr de mitinguri, marşuri de protest, greve, revendicări ale protestatarilor vizând 
recunoaşterea oficială a identităţii lingvistice române, revenirea la alfabetul latin, decretarea limbii ro-
mâne în calitate de limbă de stat, promovarea reformelor în toate sferele vieții şi consolidarea cuceririlor 
democratice. 

Fiind o țară europeană, Republica Moldova a tins spre un viitor european, elaborând şi implementând 
un şir de reforme inovatoare şi sistemice în toate sferele de activitate a Guvernului. Totuşi acestea nu au 
fost productive şi nu au salvat țara de o eventuală criză economică şi socială de durată, care a generat 
reducerea numărului locurilor de muncă, salarii mici, instabilitate politică, economică şi socială.

În contextul crizei declanşate, ia amploare fenomenul migrației. Prin urmare, dacă în 1989 ponderea 
populaţiei stabile era de 3.657.665, în 2004 aceasta scade până la 3.383.332 (cu excepţia raioanelor de Est 
şi mun. Bender), ajungând la 1 ianuarie 2015 la 2.913.281. Menționăm că în numărul total au fost incluse 
şi 329 108 persoane, plecate peste hotare. Analizând rezultatele recensământului, este evident declinul 
demografic al populației, în special, din mediul rural, cauzat de imigrările masive. Efectele migra-
ţiei forţei de muncă în localitățile rurale le-am marcat, recent, în cadrul anchetei de teren, desfăşurată 
în 24 de localităţi din țară, care deşi au o vechime mare, în prezent sunt marcate de o criză demografică 
profundă (vezi Tabelul 1). 

Localitățile
anchetate Descrierea localității

Nr. de locuitori în:

1904 2004 2014

Văleni,
r-nul Cahul 

Conform Dicționarului Geografic de Zamfir Arbore, satul 
Văleni a fost întemeiat la 1808, de 59 familii, ţărani români. 
La 1827, ţăranii posedau 55 cai, 294 vite mari, 448 oi şi erau 
proprietari ai peste 30 desetine fiecare familie. În 1904  satul 
avea 80 cai, 370 vite mari, 580 oi şi 53 vii.

1.213 3.021 3.002

Pelinei, 
r-nul Cahul

Satul Pelinei a fost menționat documentar în anul 1708. 
Primul proprietar al pământului din valea râului Cahul era 
Luca Toma, care a vândut o parte a moşiei lui Matei Can-
tacuzino. În 1792, moşia ajunge în posesia vistiernicului 
Iordache Balş. Conform Dicționarului Geografic de Zamfir 
Arbore, în 1904 satul Pelinei avea 173 de case, biserică, 
şcoală elementară rusească şi o fabrică de rachiu.

944 2.217 2.204

Vadul lui 
Isac, 
r-nul Cahul

Satul Vadul lui Isac a fost menționat documentar în anul 
1672. Conform Dicționarului Geografic de Zamfir Arbore, în 
1904 avea 102 case, 96 cai, 224 vite mari cornute, 317 oi.

907 2.950 2.890

Tabelul 1 
Descrierea localităților anchetate
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Goteşti, 
r-nul 
Cantemir

Goteşti a fost menționat documentar în 1546. Conform 
Dicționarului Geografic de Zamfir Arbore, în 1904 avea 
197 case, 230 vite mari, 74 cai. Împrejurul satului solul era 
mlăştinos, din cauza deselor revărsări ale pârâului.

820 4.044 4.005

Ciobalaccia, 
r-nul 
Cantemir

Satul Ciobalaccia a fost menționat documentar în anul 1775. 
Din componenţa comunei fac parte localităţile Flocoasa şi 
Ciobalaccia.

- 1.008 3.020

Gura 
Galbenei, 
r-nul Cimişlia

Gura Galbenei a fost menționat documentar în 1672. Con-
form Dicționarului Geografic de Zamfir Arbore, în 1904 avea 
406 case, o biserică, staţie de cai de poştă, ruinele vechiului 
castel al familiei Balş, 925 vite mari. Ţăranii erau strâmtoraţi, 
din cauza lipsei de pământ. Proprietarul, bancherul din 
Odesa, Rodokanaki, poseda aici peste 24.000 desetine.

2.442 5.500 5.259

Caracuşenii 
Vechi, 
r-nul Briceni 

Prima atestare a satului Caracuşeni, sub numele Carapuşceni 
din ţinutul Hotin,  aşezat pe vechea moşie Duşceni (astăzi 
dispărută), datează din mai 1575, când Petru Şchiopul 
întăreşte împărţirea de moşii făcută de urmaşii lui Luca 
Arbore. Satul Carapuşceni i-a revenit Anei, o descendentă 
a hatmanului Luca Arbore. Pe parcursul secolului al XVI-lea, 
satele vor rămâne în proprietatea familiei Arbore, Petru 
Şhiopul  reîntărind actele de proprietate în iunie 1588. 

- 4.198 3.980

Viişoara, 
r-nul Edineț

La 3 iulie 1575 pentru prima dată este atestat satul 
Drăgăneşti din ținutul Hotin, actualmente Viişoara.  Sub nu-
mele Viişoara satul este pomenit pentru prima dată în actele 
oficiale în anul 1704. În anul 1923 satul avea 320 de case, 
567 bărbați, 572 femei, 3 mori de apă şi una cu aburi, şcoală 
primară şi primărie.

- 1.421 1.228

Cenuşa, 
r-nul Floreşti

Satul este atestat inițial într-un act de la  Stefan cel Mare 
din 11 mai 1479 cu denumirea Borodniceni. Conform 
Dicționarului Geografic de Zamfir Arbore, în 1904 satul 
număra 68 case, 108 vite. În 1965, Cenuşa a fost redenumită 
Frunzeni, ulterior revenind la denumirea de Cenuşa.

791 935 890

Roşietici, 
r-nul Floreşti

Satul Roşietici a fost menționat documentar în 1614. Nu-
mele  provine de la brâiele roşii şi late, purtate de localnici. 
Conform Dicționarului Geografic de Zamfir Arbore, în 1904 
satul număra 89 case, 183 vite mari.

499 656 565

Țâra, 
r-nul Floreşti

Satul Țâra este menționat documentar în anul 1437 cu denu-
mirea Țârvici. - 261 189

Chiştelnița, 
r-nul 
Teleneşti 

Satul Chiştelniţa a fost menționat documentar în anul 1698 
cu denumirea Hoimăneşti. Numele satului înseamnă loc 
mlăştinos, cu multe izvoare. Conform Dicționarului Geografic 
de Zamfir Arbore, în 1904 satul avea 368 case, 780 vite mari. 
Erau numeroase vii şi grădini cu pomi.

2.290 3.394 3.268

Ordăşei, 
r-nul 
Teleneşti

Satul Ordăşei a fost menționat documentar în anul 1640. 
Conform Dicționarului Geografic de Z. Arbore, în 1904 avea 
165 case, biserică, şcoală elementară rusă, 337 vite mari.

1.090 916 812

Tabelul 1 
Descrierea localităților anchetate (continuare)
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Mândreşti, 
r-nul 
Teleneşti

Satul Mândreşti a fost menționat documentar în anul 1611 
cu denumirea Ciulucani. Conform Dicționarului Geografic 
de Zamfir Arbore, în 1904 satul avea 297 case, o biserică, cu 
hramul Adormirei, şcoală elementară rusească.

2.458 2.389

Cişmea, 
r-nul Orhei 

Satul Cişmea a fost menționat documentar în anul 1570. 
Conform Dicționarului Geografic de Zamfir Arbore, în 1904 
satul avea 49 case.

399 1.478 1.540

Trebujeni, 
r-nul Orhei

Satul Trebujeni a fost menționat documentar în anul 1575 
cu numele Tărbuşeni, Trăbujeni. Conform Dicționarului 
Geografic de Zamfir Arbore, în 1904 satul avea 200 case, o 
biserică cu hramul Sf. Mihail, şcoală elementară rusească, 5 
mori de vânt, vii.

1.100 1.449 1.245

Gribova, 
r-nul Drochia

Satul Năduşita a fost menționat documentar în anul 1845. 
Conform Dicționarului Geografic de Zamfir Arbore, în 1904 
satul avea 268 case, biserică, şcoală de băieţi cu 2 clase, 314 
vite mari. Din 1963  a fost numit Gribova.

1.364 2.175 2.440

Ochiul Alb, 
r-nul Drochia

Satul Ochiul Alb a fost menționat documentar în anul 1788. 
Conform Dicționarului Geografic de Zamfir Arbore, în 1904 
satul avea 245 case, 598 vite mari, împrejurul satului erau vii 
şi grădini cu pomi.

1.225 3.089 2.890

Nişcani, 
r-nul Călăraşi

Satul Nişcani a fost menționat documentar în anul 1432 cu 
denumirea de Heghetiş. Conform Dicționarului Geografic de 
Zamfir Arbore, în 1904 satul avea 187 case, 312 vite mari, 4 
mori de vânt, împrejurul satului erau vii şi livezi cu pomi.

913 1.854 1.789

Păuleşti, 
r-nul Călăraşi

Satul Păuleşti a fost menționat documentar în anul 1545. 
Conform Dicționarului Geograficde Zamfir Arbore, în 1904 
satul avea 190 case, 373 vite mari,  împrejurul satului erau vii 
şi livezi cu pomi.

1.000 1.015 1.080

Saharna, 
r-nul Rezina

Prima atestare documentară a satului Saharna datează din 
24 ianuarie 1495, când Ştefan cel Mare întăreşte prin uric 
împărţeala între urmaşii lui Sima Rugină, printre care şi satul 
Saharna. Conform Dicționarului Geografic de Zamfir Arbore, 
în 1904 satul avea 159 case, 302 vite mari.

942 397 298

Trifăuţi, 
r-nul Soroca

Trifăuţi a fost menționat documentar în anul 1620. Conform 
Dicționarului Geografic de Zamfir Arbore, în 1904 satul avea 
147 case, biserică, şcoală ţârcovnicească rusă, 177 vite mari 
cornute, 40 cai, 190 oi.

720 1.005 987

Stoicani, 
r-nul Soroca

Satul Stoicani a fost menționat documentar în anul 1610. 
Conform Dicționarului Geografic de Zamfir Arbore, în 1904 
satul avea 201 case, biserică, şcoală elementară rusească, 
480 vite mari.

1.093 928 876

Zaim, 
r-nul Căuşeni

Conform Dicționarului Geografic de Zamfir Arbore, Zaim 
este un străvechi sat moldovenesc, atestat în izvoare scrise 
începând cu sec XV-XVI. Denumirea localităţii Zaim este de 
origine turcică şi ţine de perioada ocupaţiei turceşti în zonă.

1.550 4.511 4.378

Tabelul 1 
Descrierea localităților anchetate (continuare)
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Analizând, în plan contrastiv, datele statistice oficiale privind numărul de locuitori ai satelor anche-
tate şi opunându-le realităților notate pe teren, semnalăm o situație demografică negativă, evoluţia 
descendentă fiind determinată atât de migrația internă, cât şi cea externă (spre Rusia, UE, SUA şi Cana-
da), în scopul găsirii locurilor de muncă. În asemenea condiții, satele devin tot mai pustii, numărul de 
naşteri se reduce dramatic, iar populația vârstnică are o pondere ridicată. Cel mai defavorabil profil de-

Tabelul 2 
Sistemul de educaţie şi activitatea culturală.

Localitățile
Sistemul de educaţie şi activitatea culturală

Instituţii 
preşcolare

Instituţii 
şcolare Aşezăminte culturale

Văleni, r-nul Cahul + Muzeul satului

Pelinei, r-nul Cahul +

Vadul lui Isac, r-nul Cahul +

Goteşti , r-nul Cantemir + +

Ciobalaccia, r-nul Cantemir + + Muzeul satului

Gura Galbenei, r-nul Cimişlia + + Centru de sănătate modern

CaracuşeniiVechi, r-nul Briceni +

Viişoara, r-nul Briceni +

Cenuşa, r-nul Floreşti + +

Roşietici, r-nul Floreşti +

Țâra, r-nul Floreşti +

Chiştelnița, r-nul Teleneşti + + +

Ordăşei, r-nul Teleneşti + Casă de cultură

Mândreşti, r-nul Teleneşti +

Cişmea, r-nul Orhei + +

Trebujeni, r-nul Orhei +

Năduşita, r-nul Drochia + Muzeul satului

Ochiul Alb, r-nul Drochia + Centru de sănătate

Nişcani, r-nul Călăraşi +

Păuleşti, r-nul Călăraşi + Casă de cultură, Biblioteca s. Păuleşti

Saharna, r-nul Rezina + Complexul muzeal „Saharna-Țipova”

Trifăuţi, r-nul Soroca + Casă de cultură

Stoicani, r-nul Soroca +

Zaim, r-nul Căuşeni + + Casă de cultură din s. Zaim
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mografic l-am notat în localitățile Saharna, Țâra şi Trifăuţi. Dezechilibrul demografic a condus la apariţia 
unor probleme de ordin sociocultural şi economic, cum ar fi: copii abandonaţi, divorțuri neîntemeiate, 
insuficienţa forţei de muncă calificată, indiferență față de fenomenul de idee națională,  limbă, tradiție 
şi istorie.

În acest context, obiectivele prioritare ale primăriilor ar urma să fie axate pe stimularea întoarcerii 
în țară a emigranților, crearea unor condiții favorabile de trai, restabilirea valorilor şi tradiţiilor cultural-
istorice, implicarea tinerei generaţii în cercetarea istoriei satului. La realizarea obiectivelor propuse ar 
trebui antrenate instituţiile şcolare, muzeele, casele de cultură şi bibliotecile publice, care sunt în număr 
insuficient. Drept argument prezentăm în tabelul ce urmează structura actuală a sistemului de educaţie 
şi activitatea culturală în cele 24 de localități vizitate. 

Aşadar, analiza realităților semnalate pe teren ne permit să concluzionăm că evoluția demografică 
negativă domină satele basarabene, iar migrația devine un fenomen a cărui amploare depăşeşte cu 
mult datele oficiale. Drept consecințe, avem o pondere ridicată a populației vârstnice, o stagnare a dez-
voltării infrastructurii socio-culturale, o indiferență față de valorile neamului, limbă şi istorie.
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