
P O F U iA Ţ tB  ŞT S O C JB T Ă tt

Demografia românească (1975—1989)

Un bilanţ, fie el provizoriu şi fragmentar, al dramului parcurs d * 
ştiinţa demografică din ţaia noastră, in ultimii 15 ani, este un exerciţiu 
util şi instructiv din mai multe puncte de vedere. Sub raport istoric, el 
s-ar putea dovedi folositor pentru o isterie a demografiei romaneşti, atît 
de necesară, dar căreia i s-au consacrat prea puţine studii *. Sarcina v iito 
rului istoric »1 demografiei va fi mult uşurată datorită unor asemenea 
consemnări făcute de contemporani. Ceea ce s-a făcut pentru istoria socio
logiei româneşti ar putea constitui un excelent exemplu stimulativ şi 
pentru demografie.

în  al doilea riml, o asemenea întreprindere este absolut necesară 
pentru inventarierea realizărilor demografiei şi, pe această bază, pentru 
evidenţierea modului in care această ştiinţă răspunde* necesităţilor practicii 
sociale din ţara noastră *. în  ultima analiză orice ştiinţă — şi cu atît 
mai mult o ştiinţă socială, cura este demografia este chemată să. contri
buie la explicarea fenomenelor si tendinţelor din societate, ajutînd in 
felul aeesta la fundamentarea ştiinţifică a deciziilor si strategiilor, adoj>- 
tate de factorii de decizie, privind dezvoltarea social-economică. Identifi
carea domeniilor mai puţin cercetate ca si a lipsurilor ar putea duce, în 
final, la o mai bună orientare a tematicii şi a potenţialului ştiinţific al 
demografiei româneşti. Acestea fiind obiectivele pe care ni le propunem, 
citeva precizări se impun pentru a circumscrie cadrul şi a indica limitele 
sale.

în  cele ce urmează demografia este înţeleasă in sens restrictiv, por
nind de la ideea că populaţia este uu sistem demografic relativ autonom, 
văzut din punct de vedere al proceselor de reînnoire, determinate de ferti
litate şi mortalitate, ceea ce, in ultima analiză, se reduce la studiul stocu
rilor şi fluxurilor demografice, în optică prohabilistă. Sensul este deci 
cel «lat- in demografia franceză de termenul analiza demografică. Cum insă 
populaţia este studiată şi de alte ştiinţe, de pe poziţiile specifice ale aces
tora, vom ajunge să distingem cu aproximaţie următoarele discipline 
înrudite : economia populaţiei, sociologia populaţiei, geografia populaţiei 
şi a aşezărilor umane, demografia istorică, ştiinţa regională, dreptul popu
laţiei şi legislaţia demografică, etnografia demografică, antropologia, 
medicina şi biologia populaţiei, biometria şi matematica actuarială, eco
logia.

1 Amintim (». Relegam Dezvoltarea demografiei ttmânr*li in /erioeda 1SM —19J6. 
(1 şi II), in: „Revista de statistică", Sr. 2 ţi Nr. 3, 1970;

VÎ. TrebicI, Dezvoltarea demografiei ca itiinfă In România, in: „Viitorul social", Nr. 
4, 11*81. S-ar mal putea menţiona ctleva studii cu caracter ircrogrnfic consacrate un«r 
pe.r»onali!Ati ca: D. l’op Marţian, Ion loncscu de la Brad, l.eonida Colcscu, Anton C'»tJo- 
penţia. Sabin Mânui la ţi altora.

2 VI. Treblrl, Demografia inlrr şliiny 'cfhnc soeiuld. în: „Viitorul social", Nr. >,
1988.
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Puntea de legăturii, dintre aceste discipline şi demografie este folo
sirea aceluiaşi concept al populaţiei si a metodelor analizei demografice, 
<*a punct de plecare al oricărui studiu al populaţiei, condiţie care, din păcate, 
nu este întotdeauna respectată.

Conceputa în felul acesta, demografia presupune persoane calificate 
care o exercită, adică demografi. Potrivit sistemului de invăţămint din 
ţara noastră, spre deosebire de cel din alte ţâri, care au departamente de 
demografie, institute de demogiafie ele. care acordă şi titlul de doctor 
în demografie, o asemenea specialitate nu există. Cursul de statistică a 
populaţiei sau de demografie, predat in invăţămint ui economic (cazul 
Academiei de Studii Economice), este insuficient pentru specialitatea de 
demograf. Dar cei mai apropiaţi de aceasta sint cei ce primesc o pregătire 
statistică şi matematică, in cadnd pregătirii generale economice. l)e  altfel, 
in schema (lista) profesiuuilor liţiseşte cea de demograf. Astfel stind lucru
rile, pregătirea demografului se realizează prin efortul propriu al celui 
care şi-a alesaceastfi disciplină. Situaţia este intrucitva similară cu cea 
din domeniul etnologiei şi etnografiei.

Există însă două împrejurări speciale care se cer relevate. Absol
venţii Facultăţii de planificare si cibernetică economică de la A .S.E., 
beneficiari ai cursului de demografie, au dreptul de a opta, in cadrul 
examenului de licenţă, pentru un subiect de demografie, in vederea lucrării 
de diplomă ece i ce înseamnă, in cei 15 ani, citeva sute de lucrări in demo
grafic. O altă împrejurare favorabila este faptul că Centrul demografic 
O .N.U . — România, iu decursul existenţei sale (1074 -10.S4) u dat posi
bilitate unui număr de circa o sută de specialişti (statisticieni, sociologi, 
economişti, mediei, matematicieni) să dubindească cunoştinţe temeinice 
de demografie, in cadrul cursurilor postuniversitare. Să reţinem deci că 
demografia românească dispune de un remarcabil potenţial ştiinţific. 
Vom arăta uiai tirziu cum a fost acesta folosit.

Alegerea perioadei de 15 ani nu c.-»te inlimplătoare. Anul 197 4 a 
reprezentat un moment semnificativ : el a fost Anul Mondial al Populaţiei 
care a culminat cu Conferinţa Mondială a Populaţiei O.N.U., alo cărei 
lucrări s-au desfăşurat la Bucuroşii (august, 1974). Activitatea pregăti
toare a cuprins citeva simpozioane naţionale de demografie, cu sute de 
comunicări; producţia editorială u cuuoscut citeva apariţii notabile, 
în sfirsit, in 1974 a luat fiinţa Centrul Demografie O.N.U. — România.

Pentru a caracteriza evoluţia demografiei româneşti in perioada 
{1970 1989) am urmărit apariţia de cărţi, precum şi studiile publicate
iu special in revista „Viitorul social”  şi „Revista de Statistică” , eşantion 
reprezentativ. Menţionăm că revista „Viitorul Social” , chiar din anul 
reapariţiei (1972), a creat o rubrică „Demografia” , suplinind astfel lipsa 
unei reviste ue specialitate.

Să începem cu o statistică globală.
Revista „V iitoru l social” , cu 4 apariţii anuale, piuă in 1980, apoi cu 

'6 apariţii anuale, 1981 — 1989, deci cu un total de 78 de numere, a publi
cat 72 de articole pe teme de demografie, 52 de recenzii şi note de lectură şi 
11 informaţii privind manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Revista de statistică”  a publicat iu acelaşi interval de timp, iu cele 180»»
de numere, ceva niai mult de 10 articole de demografie şi două uuniere
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speciale închinat« unor evenimente demografice : Nr. 7/1987 (Ziua celor 
Ti miliarde) si Nr. 5, lf»88 (Tîomania. 23 milioane locuitori).

Importante sint desigur tematica si calitatea ştiinţifică a materia
lelor publicate.

Se detaşează net studiile consacrate fertilităţii si mortalităţii, ca 
domenii clasice ale demografiei. Nu lipsesc nici studii privind structura 
populaţiei, in special, problema imbătrinirii demografice. Cit. priveşte 
interrclaţiilc dintre demografie si celelalte ştiinţe înrudite, au prevalat 
cele referitoare la migraţia internă, la urbanizare si redistribuirea teri
torială a populaţiei, inclusiv la demografia diferenţială văzută din punct 
de vedere teritorial.

Mult mai puţine studii s-au publicat pe tema familiei, nupţialităţii 
si divorţialităţii. in ciuda importanţei lor pentru societatea românească.

Ferii HUiUa, investigată cu mijloacele analizei demografice, a eon- 
Rt.itui! un obiect predilec t in studiile lui V. Ciheţău 3. »Să remarcăm prin
tre altele aplicarea analizei longitudinale, reconstituirea unor generaţii 
pe baza recensămintelor populaţiei si formularea unor estimaţii prospec
tive. O contribuţie la problemă aduce 1\ Mureşan 4 in care sint înfăţişate 
metodologia uncie rezultate ale anchetei din ţara noastră (1978), afiliată 
la Ancheta mondială ii fertilităţii (W .F.K.)

Suplialitalcn a fost investigată iu tutele studii ale lui VI. Trebici*, 
inclusiv in retrospectivă istorică, pe baza recensămintelor, prin folosirea 
metodei demografului englez J. Ilujnal.

Dicorfialitolra este sporadic prezentă in demografia românească. 
Două excepţii : studiul lui V I. Trebici (198U) şi cel al sociologului 
1. Miltăilcscu •.

Familia, prin tradiţie obiect al sociologiei, a fost abordată demogra
fic fie in raport cu planificarea familiei si politica demografică, fie iu legă
tură cu ciclul de viaţă familială, problemă relativ recentă in demografie. 
Vom menţiona mai intii studiile ltti K. Mesaros \ Ciclul de viaţă familială 
a fost prezentat in unele articole ale lui V. Trebici " si Smaranda Mezei ®. 
Se poate afirma că studiile publicate de S. Mezei, sociolog si demograf,

* ,,Consideraţii asupra fertililăfii ditjid Uimita căsătoriei in fam noastră". Ii i : ,,Viitorul 
social” , Nr. 3. 197»»; „O abordare longitudinală a rroluţiri fertilităfii In Itomănia", In; ..Vii
torul social” , Nr. 1. 19S1. Ihirata căsătoriei »i fertilitatea" ,  In; ,,Viitorul social” , Nr. 3, 1986; 
„Fertilitatea unor generafii feminine in liomănia". In ..Viitorul social'', Nr 6, 1987.

* , ,Fertilitatea populaţi ei feminine din It. S. Homdnia", In ..Viitorul social", Nr.
ii, 1981.

6 „Supfialilalra ¡tof-ulafici He,mamei’ '. In ..Viitorul social'', Nr. 4. 1979; „ Nupţiali- 
taica ţi modelul cultural", I ii ..Viitorul .soclul", Nr. 1, 1980; Familia, xtahililoteu f i dinor- 
fiirile” , In: , ,Viitorul social” , Nr. 5. 1980

* .O nsali darea coeziunii familiale »» rula dicoiftalitâfu” , in. ,, Viitorul social” , Nn. 6,
1987.

: „Corixiderafii socio-demc,grafice asuprit familiei tomăliciţi contemporane", |n: „V i i
torul sori.il” , Nr. 4, 1975 şl ,,Condiţiile dimensiunilor fuimitei In actuala clapă de dezvoltare a 
tio mâniei” , in „Viitorul social” , jir. 1. 1977

* ,. Ftant fi raïca familiei In persfieeliuă sociologici)", Ii i : „Viitorul socii/.!” , Nr. I, 1970 
si „ Ciclul de piafó familialii" ,  In: ..Viitorul ‘•orlal", Nr. 2, 1982.

* ,,Ciclul de viafâ familială: ; róbleme sociologice ţi demografice", in; „Viitorul social", 
Nr. 2, 1(187 si ,,Un modei empiric al ciclului de viată fumiliată", in „Viitorul social", ur. 3, 
1980.
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marchează începu iul abordării teoretice şi practice a acestei probleme in 
literatura românească.

Mortalitatea, in mod cu totul paradoxal, este aproape absentă din 
literatura demografică la care ne referim10. Or, problemele principale ale 
demografiei româneşti sint fertilitatea (in sensul redresării acesteia), 
mortalitatea (in direcţia scăderii ei) .*?i imbătrinirea demografică (necesi
tatea evaluării consecinţelor şi implicaţiilor social-economice). Evoluţia 
sinuoasă şi contradictorie a mortalităţii generale, nivelul ridicat al mor
talităţii infantile, supramortulitatea masculină reclamă studieri*» lor 
aprofundată, multiiliseiplinară. lu n tre  puţinele studii semnalăm cele 
datorate lui V. (îlieţău n. Reconstituirea seriei eu date privind durata 
medic de viaţă in România, incepînd eu anii 189‘J 1901, precum şi 
analizele internaţionale comparative sint de cel mai mare interes. O lărgire 
a cadrului analizei mortalităţii, prin întocmirea de tabele de mortalitate 
]>e provincii istorice, pentru două perioade. se datorează lui I. Hristache ,2.

Numărul şi structura demografică a populaţiei s-au bucurat de un 
interes mai mare. fie la nivel naţional, fie la cel regional (provincii istorice 
şi judeţe). Se remarcă o preocupare sporită deşi insuficientă pentru 
îmbătrîuirca demografică. Problema numărului şi structurii populaţiei 
este tratată uneori şi pe judeţe, sub forma unor descrieri monografice. 
Vom menţiona studiai unor specialişti in gerontologia socială l* pe tema 
lmbătrinirii demografice. Consecinţele social-cconomico ale acestui proces 
continuă insă să absenteze <iin literatura noastră, deşi pe plan mondial 
au apărut studii importante (.1. Rourgeois-Pichat, N. K ey fitz ) in care se 
propun modele de evaluare a procesului pe plan economic şi financiar, 
printre care sistemul pensiilor. (Inele influenţe au fost relevate, cum ar 
fi efectul asupra resurselor tic muncă 11 * 13 14 şi a evoluţiei numărului populaţiei 
iu general,5.

Proiectările demografice au exercitat o adevărată atracţie asupra 
demografilor români, in special pe plan aplicativ. Nu numai numeroasele 
articole pe această temă confirmă această tendinţă, dar şi tezele ile doc

l" Desigur, instituţiile *.|>rciati7¿i(c cicctucază studii pe această Iernă, «Iar care nu 
sint publicate. Afiriu iţia cate valabilă şi pentru diferitele simporHMiN >Uiuţiiii'c alt* rdror 
comunicări nu aO fost publicate.

11 ..Speranţa dr v ia ţi a populaţiei tilo Hominla". In: ,,Viitorul social''. N'r. 1, 1978; 
„ModulH recentt ale duratei medii dc nlafă ui Itomănia” , In; ,,Viitorul social” , Nr. 0, 1083 
>1 „  Sit {immortalHatea masculină: rezultat al factorilor biologia sun al celor sociali In: „V i i
torul social", Nr. 3, 1089; unele aspecte ale problemei: ..Ita/wrlul dintre structură ţi (lu
xurile de evenimente demografice". In: ,,Viitorul social", Nr. 4, 1985.

'• V. Treble! şi Iile Hristache. „Demografia teritorialii a Itomămei" ,  (viitura Academici 
Hcpublieii Socialiste Itomftniu". Bucureşti, 1986.

13 VL JucoVâchi, Gli. Ghenciu, M. Haluci, C. l'opcscu, ,,Gerontología soaalá ţ i demo
grafia i'irstei a treia" ,  In: „Viitorul social", Nr. :î. 1987. Autorii au uiui publicat articule 
pe această temă In: The Homnniau .lournal ol Gerontology and Geriatrie», organ al Insti
tutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie.

14 YL Treble! ,,/‘o¡silafta ca return) limitată ', ¡n „Viitorul social", Nr. 5, 1984; 
V. GhctAu, „Raportul dintre, structură ft fluxurile de evenimente demografice''. In: „Viitorul 
social", Nr. 4, 1985; T. itotariu „Influenta fertilităţii asupra evolufiei demografice a /torni). 
nici” . In: „Viitorul social", Nr. 9, 1987.

»• Cu caracter general: I. Marinescu „Populaţia liomămei In lumina rezultatelor pre. 
Urni nare ate recensămlntului populaţiei şl al locuinţelor din S ianuarie 1977", In „Iteviata 
de statistici", Nr. 7, 1977, precum ţi alte articole ocazionale.
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torat susţinute în această perioadă (In economie) sint o mărturie a acestei 
propensiuni,ft. Se remarcă, sub raport metodologic, folosirea proiectării 
normative şi a modelării matriciale. Ceva mai tîrziu a fost încercată metoda 
scenariilor17. Proiectări „derivate” , cum ar fi a populaţiei active, a gos
podăriilor şi familiilor, a populaţiei urbane şi rurale lipsesc cu desăviisire. 
Este adevărat, acestea reclamă o bază statistică adecvată şi metode mult 
mai sofisticate.

Părăsind perimetrul demografiei propriu-zise, vom face citeva 
referiri la domenii administrate de demografie, sociologic şi geografie, 
ea şi la cele in care demografia se interferează eu economia.

Migraţia constituie domeniul cel mai bine reprezentat. Interesul 
este justificat prin amploarea deosebită a acestor procese in România, 
prin viteza de producere si prin numeroasele consecinţe. îi datorăm statis- 
ticianului şi demogiafului I . Measnieov (1903—1984) citeva studii »le 
pioneriat în acest domeniu 1", urmate de o serie de ap licaţiil". Să mai remar
căm o încercare -  mai curind metodologică de descriere a migraţiei 
interne din România, din partea unui demograf-sociolog 20 şi care, sul» 
raport teoretic informativ, continuă studiile regretatului sociolog Aurel 
Drăguţ. (1948—1981)21 si a altor cuprinse in cărţile lui l. Measnieov, 
I. Ilristavhe, VI. Trebici (1977 si 1986).

Depăşind in oarecare măsură cadrul pe care ni l-am impus este 
locul să semnalăm o lucrare, de certă importanţă teoretică şi metodologică, 
datorată unui sociolog-demognif ** şi care deschide perspective noi apro
fundării studiului migraţiei.

Urbanizarea, domeniu al sociologi* i urbane şi geografiei urbane, a 
stat şi in atenţia unor demografi. Vom aminti ai< i un studiu de demografie 
diferenţială pe oraşe *3, un altul despre concentrarea urbană u ; un studiu 
al lui 1. Measnieov Din studiile sociologice consunate urbanizării se 
evidenţiază cele ale lui I). Abrahnm, înec pind din 1978. Cită»" o lucrare do

** M. Turcă „Mehutc f i modele rfntutitr w prognoză demografică” . icră dc «Jvcturat. 
A.S.K., ll'TH; 1. Hrlatodir „Calcule de ¡enptdm t pricind popula fi a II. S. Komâuia” . l’oză 
»Ic doctorat. A.S.H., 1875; V. Ghcţău „ V i oier (Ari demografice fundamentale f i derivate” , Tcxft 
de doctorat A.S.E. 1071». A  se vedea şl VI. Trebici şl 1. Hristachr „Pcpulofla Jlcmâniel la 
orizontul anului 1990” . In: „Viitorul social” , Nr. 2, 1877, din « i c  s-t» ¡.uita iraiîc unele 
Învăţăminte cu privire la proiectarea „nornintlvâ” .

17 V. Ghcţău „ Valenţele scenariului demografic”  (1) şl (II), In: „Viitorul social” , Nr. 
2. ?1 4, 1888.

„U n  model matematic al migrafiei Interne din Fomănia” , In: „Viitorul social” .  Nr.
1, 1976

11 1. Measnieov, VI. Trcbici, Aspecte ale migraţiei f i urbanizarea In lumina rezultatelor 
preliminare ale recensAmlidului din A ianuarie 1977” , In: „Brvistu de statistică” , Nr. 4. 1978.

10 Ana Hodlca Lislevicl Breze:»nu ,,Măsurarea migrafiilor Intre provinciile Istorice ale 
JlomAniei” , In: „Viitorul social” , Nr. 2, 1989.

** , ,Teorii despre migrafic” , In: „Viitorul social” , Nr. 1, 1978.
** IX Sandu, Fluxurile de miejrafie In HomAma, Bucureşti, Editura Acjtdcrrifi, 1884. 
r* D. Ifrlstache şi VI. Trebici „Urbanizare fi demografic difcrenfia/A” , in „Viitorul 

social” . NT. 3, 1975.
73 V. Trebici: „ Creşterea f l concentrarea urbutiA” , In: „Viitorul social". Nr. 1, 1976 
'•* „ Unele caracteristici ale structurii f i evoluţiei populaţiei urbane din RomAnlrA*. în: 

, .Viitorul social", Nr. 4. 1878.
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mare interes pentru demografi Contribuţiile geografilor sint şi ele impor
tante.

Repartiţia populaţiei in teritoriu, problemă complexă şi aparţinind 
mai multor discipline, a fost şi ca abordata de demografi. Vom aminti 
studiile lui V. Trebiei, dezvoltate in cărţi. pe oarele vom semnala la timpul 
sau. în acelaşi sens, cităm un studiu al sociologului D. Abrah&m precum 
şi mai multe studii ale lui D. Sandu, sintetizate intr-n remarcabilă lucrare 54. 
Studii consacrate aspectelor zonale ale populaţiei se intilnesc relativ multe **. 
De remareat că metodele clasice-taxonomii. clasificări pe baza distanţei 
relative etc. — sint completate cu analize complexe de tip multierilerial 
şi „cluster”  (1). Sandu, 1). Abraham).

Politica demografică i-a preocupat nu numai pe economişti,sociologi, 
politologi, ci şi pe demografi. Am aminti aici oitova studii si articole 
printre care; A. Stănoiu *°, VI. T reb ie i31, FI. Ciotea *. Desigur şi in 
alte materiale se găsesc referiri la măsurile de politică demografică. Nu se 
intilnesc, in studiile publicate, consideraţii asupra eficacităţii măsurilor 
de politică demografică pentru care literatura mondială pune la dispozi 
ţie modele şi metode interesante. Amintim in acest context consideraţii 
interesante, publicate in „Viitorul social” , ale cunoscutului demograf 
francez, O. C-ilot. consemnate de Alin Teodorescu 13 şi un document 
important adoptat de Conferinţa internaţională a populaţiei, din Mexic, 
1981 M. Reamintim cele două numere speciale ale „Revistei de Statist ică”  
(Nr. 7, 1987 şi Nr. 5, 1988), cuprinzînd mai multe articole pe această 
tem ă .

Sint şi probleme care depăşesc cadrul restrins al demografiei, care 
au fost totuşi abordate.

Tranziţia demografică, ca un capitol complex de istorie, economie, 
sociologie, a fost tratată de VI. Trebiei 15 şi dezvoltată apoi in diferite

‘ i  I). Ahrahani , ,Dinamica oraşelor România — o tipologic, mullictilcnulâ a dezvoltării 
urbane’ '. In : „Viitorul social'', Nr. 4, 1987;

*• ..Demografia ruralâ a României" ,  Iii „Viitorul social” , Nr. 2, 1977 si „Demografia 
teritoriala a României” , Iu: „Viitorul social'’, Nr. 2. 1980.

!7 D. Alirnlmtn. „Indicatorii dczvoUâni soeial-cconomire a judeţelor: o analizâ ti poloni eu, 
in: „Viitorul social” . Nr. 4, 1979

:H D. Sandu, „ Dezvoltarea tocioterilarialâ In România” , Bucureşti, liditura Academiei,
1987.

u  A. Malcr, Tr. Botariu, „Schimburi »oeio-demograficr In profil zonal” , |n: „Viitorul 
social", Nr. 5, 198:t; <îh Geana „Modernizare ţ i  dcschidtre demografică In zonu Vrancri", 
In: „Viitorul social". Nr. 2. 1985: I). Sandu „O  tipologie drmograficâ u judeţelor Romănri", 
in: „Viitorul social", Nr. 2, 198G.

*° A. Stănoiu „Politica demografică ţ i  dezvoltarea social-eccnomică, In: „Viitorul so
clul", Nr. 2, 1979

** VI. Trebiei „Populaţia României şi politica demografică” . In: „Viitorul sociul", Nr. 
1, 1981.

** Florin Ciotea „Formarea ţt educarea comportamentului familial şl socio-dcmografic” . 
la : ,,Viitorul social” , Nr. 5, 1986.

“  Interviu cu Ocrard Calot. ,,Cercetare ţ i politică demografică” , in: „Viitorul soclil", 
Nr. 4, 1982.

11 Programul ţi Declaraţia privind populaţia ţi dezvoltarea adoptată la Confcriiţa 
Internaţională a Populaţiei. Maxico City. In: „Viitorul social", Nr. 1, 1985.

“  VI. Trebiei, „Tranztfla demografică” , in: „Viitorul social", Nr. 2, 1978.
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lucruri publicate iu tara şi in .străinătate. Recent, avem tratarea problemei 
intr-un cadru particular, sul» semnătura lui D. Sandu 3®. Nu este nici o 
îndoială eă analiza complexă a tranziţiei demografice din România cere — 
printre altele — o solidă bază a istoriei demografice şi economice şi sociale, 
precum si o bună cooperare dintre mai multe discipline. Nu dispunem 
piuă in prezent decit de informaţii statistice demografice pe un secol 
(1.S86 L98iî), reconstituite de Gh. Lungii 3Î.

Dintre problemele filosofice ale demografiei reţinem atenţia unui 
studiu al lui D Sandu *?i iar interrelaţiile dintre demografie, antropologie, 
istorie, sociologie, etnografie si psihologia socială au fost examinate în 
unele studii semnate de Y l. Trebici * .

Populaţia mondiala. împreună cu tendinţele demografice, problemă 
atit de importantă a lumii contemporane, a fost prezentă sporadic fV l. 
Trebici, V. Gheţău) in reviste: in schimb, i-au fost consacrate studii mai 
ample sub formă do capitole in uncie volume avind ea ternă problemei«* 
globale ale omenirii.

Informaţii despre ştiinţa demografică peste hotare s-au publicat 
sporadic. Revistele ile demognifie din străinătate, ca : „Populatiou aud 
Development Revieu” , „Population Index” . ..Zeitsehrift fur Bevolke- 
rungswissenscliaft. Remographie”  au fost şi ele înfăţişate, sporar/ic, 
publicului din România. Recent, au fost semnalate noi reviste precum:
,»European Journal r f Populat .•ion”  şi „Journal of Population Eeonomies” . 
în  schimb,reviste important«*.cu tradiţie, precum: „Population”  (I.N . E.D., 
„Population Rtudies”  (Londra)* „Demography' (S .U .A .) nu au fost 
încă prezentate cititorilor din ţaţa noastră.

Pentru a întregi cit de cit tabloul va trebui spus de unde manifes
tări ştiinţifice in care au fost prezente şi problemele demografice, cum 
suit consfătuirile ştiinţifice de statistică organizate «le Direcţia Centrală 
de Statistică, apărute şi in volume, congresele şi srminariile Societăţii 
dc ştiinţe Geografice, precum şi alt»- manifestări de acest gen.

înainte do a troc© in revistă producţia editorială a demografici 
vom face eiteva scurte referiri la preocupările privind populaţia in cadrul 
a două ştiinţe foarte Înrudite cu demografia.

Economia politică are preocupări tradiţionale in legătură cu popu
laţia, care au cunoscut un moment important cu teoria lui Malthus. în  
lumea contemporană, în special in ultimele 3 — 4 decenii, problema rapor
tului „populaţie—economie”  sau „creştere demografică — creştere eco
nomică’ ' a fost tratîtă multilateral, dovadă numeroasele teorii şi modele, 
însăşi Conferinţa Mondială a Populaţiei (Bucureşti, 197-1) s-a desfăşurat 
sub genericul „Populaţie - dezvoltare” . Era deci firesc ea această pro
blemă să intre in preocupările economiştilor români. Vom aminti, mai * **

3* D. Sr.nrlu, „Tranziţie f i  diferenţiere demografici in mediul rural” . In: „Viitorul so
cial", Nr. 4, 1989.

17 Oh. l.ungu, „trotutia populaţiei Komâniei f i a coirionentetor creşterii ei numerice 
in ultimul secol” . In: „Revista dc Statisticii", Nr. 7, 1987.

** „Profilu l epistemologic al noţiunii de fenomen in demografie şi sociologie” , In: „V ii
torul social” , Nr. 2, 1987.

79 „Model demografic }i submodele regionale” , in: „Viitorul roclol” , Nr. 1, 1984;
„Demografie şi rlnografie: pentru o abordare nmltidisripiinard a populaţiei" ,  In „Viitorul 
social", Nr. 1, 1987; „ / crrrgrafia intre istoric r.i semiologie” , tn: „Viitorul <ociol". Nr. 1.1989.
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intii, că problemei i-au fost consacrate citeva teze de doctorat in economie * **•. 
Ar trebui citate şi unele teze de doctorat susţinute la Academia de Ştiinţe 
Sociale, la facultăţile de geografie efcc., avind contingenţă cu problemele 
de demografie. Studii pe această temă s-au publicat in diferite reviste 
(Rev ista Economică, de pildă) si mult mai puţine in ..Viitorul Social*’ . 
Dintre acestea menţionăm K. Moldova n **, N. Giurgiu**, F. Dumitru 
şi I .  Păcurarii*3; M. Bulgara **, V. Gheţău **. Alături de raportul „populaţie- 
dez voi tare”  sint tratate probleme ale populaţiei active la nivel naţional 
şi judeţean.

Istoria demografiei -  ara mai spus este modest reprezentată. 
C) etapă premergătoare ar fi întocmirea de monografii consacrate unor 
personalităţi ale demografiei româneşti.

în schimb, demografia istorică cunoaşte un progres continuu. înfiin
ţarea Laboratorului de demografie istorică de pe lingă Univeisitalea din 
Bucureşti, iu 1981, condus dc prof. Ştefan Ştefănescu, şi grupind valoroşi 
cercetători, desfăşoară o activitate ale cărei rezultate sînt oglindite sis
tematic in „Revista de istorie”  şi in revista internaţională „Annales «le 
dămqgraphie historique” .

Producţia, editorială in demografie este relativ modestă, mai ales 
in ultimii aci. Să amintim mai iutii lucrările destinate studenţilor si 
cercetătorilor. Lucrările lui VI. Trebici *« şi manualele colectivului de la 
catedra de cibernetică a A.S.E., V. Sora, I. Ilristache şi M. Despa ,7.

Cît priveşte lucrările cu caracter de studii şi analize trebuie amintite 
cele datorate lui VI. Trebici **. VI. Trebici, Measnicov şi I. Iiristachc *•;

“ * Amili i ii: C. V. B.'doiu. ..Evoluţia demografică f i crederea economică”  teză dc doc- 
toriit la Institutul dc Cercetări Economice (1975); E. Mesaroş Condiţionarea eeonomico-ro- 
cială a potilieii demografice” , teză dc di>cl»rat la Institutul dc Cercetări Economice (1976); 
C. Crigorescii, „Vopnlalie f l economie” , teză dc doctorat Ia Institutul dc Cercetări Economice 
(197C»); loan Olteanu. „Reflectarea sensului f i  inlensităfii migraţiei In condiţiile dezvoltării 
economice In zona Uraşi*’, teză dc doctorat la ASE (1979). M. I>espa. „ Optimal dinamic al 
corelaţiei dintre dezvoltarea cconomico-socială f i evoluţia demografică in România” , teză de 
doctorat In A.S.E. (1980).

11 „ Populaţia — factor adia al creşterii economice” , |n: , ,Viitorul social", nr. 2, 1975.
** N. Giurgiu „Implicaţii economice ale schimbării structurii pe cirste a populaţiei” , |n: 

„Viitorul social” , Nr. 3. 197«.
u „Caracirristiei f i  tendinţe ale populaţiei potenalial activ din zona demo-economică 

Muntenia” , „Viitorul Soclul", nr. 1. 1980.
„Explozie fi implozie demografică — optimul resurselor umane” . In: „Viitorul So

c ia l', nr. 4, 198*.
11 , , Raportul dintre creşterea demografică ţi dezvoltarea xocio-econamică” . In „Viitorul 

Social” , Nr. 5, 1989.
,a ,,Drinog-afiu" , Editura ştiinţifică si enciclopedică. Bucureşti. 1979 şl „Ce este demo

grafia?” , Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1082.
47 „Demografie” . Manual pentru studenţii Facultăţii de planificare şi cibernetică eco

nomică ASE, Bucureşti, Editura didactică şi iiedagogică, 1983; de aceiaşi: „Culegere de 
probleme şi studii de rar jtenlru demografie” , i'entru uzul studenţilor. Atelier poligrafic ASE 
1987.

** „M ică enciclopedie de demografie” . Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedici, 
1975; „La popuiation de la Houmanie el Ies lendanr.es demographiques” . Bucureşti, Editlons 
Meridiane, 1076 (dc asemenea In versiunile engleză şl spaniolă).

w „Demografia oraşelor Romăniei” , Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1977.
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Y . GUeţait * ,  V. Trebici «ji T. Hris tache5I, V. Trebici şi I. Ghinoiu 6t. Se 
mai cuvin amintite lucrările unor economişti: C. Grigorescu 60 61 * * * 65 şi C.V. 
Băloiu 54 ca şi cele datorate unor geografi in domeniul geografiei populaţiei 
şi aşezărilor umane ( V. Cucu, S. Neguţ) şi bineînţeles, unor sociologi, 
lucrări in cadrul cărora figurează şi factorul demografic.

Bilanţul demografiei româneşti din ultimii 15 ani, fatalmente incom
plet, ridică unele întrebări, solicită aprecieri şi presupune estimaţii pros
pective. Nu ne putem propune să răspundem la toate aceste probleme. 
Trei repere pot fi luate in consideraţie : compararea cu demografia inter
naţională, aprecierea potenţialului de cercetare al demografiei româneşti 
şi comanda socială pentru demografie.

După 1074, demografia de peste hotare a făcut progrese considera
bile, aţii pe planul metodologiei cit şi al analizei. S-au generalizat anchetele 
demografice — cea mai importantă rămine Ancheta Mondială a fertilităţii 
efectuată în zeci de ţări — in cele mai diferite forme : retrospective, lon
gitudinale, complexe (modelul francez „triple biographie” ), cu scheme de 
sondaj sofisticate, cu prelucrare electronică. Pe această bază s-au înmul
ţit modelele şi metodele de analiză. Bate suficient să trecem in revistă 
studiile O.N.TJ. (m special, din seria s „Population Studios”  şi Buletinul 
demografic al O.N.U.), volumele cu comunicări prezentate la diferiteie 
congrese si simpozioane, precum şi imensa literatură apărută în aceşti 
ani, pentru a avea o imagine — fie şi numai aproximativă — a progreselor 
demografiei, a noilor abordări metodologice. Puţinele recenzii de cărţi 
apărute in „Viitorul social”  ne pot doar sugera vag acest proces.

An luat fiinţă noi societăţi internaţionale de demografie, au apărut, 
noi reviste. Pe lingă „clasicele”  reviste „Population Index”  (1935), „Gem u”  
(Roma, din 1945). „Population”  (I.N .E .D ., din 1946), „Population Stu- 
dies”  (Londra, din 1947), „Demography”  (S.U.A. din 1964), „Population 
and Development Re view ”  (S.U.A., din 1975), au apărut „Zeitschrift 
fiir Bcvbllcerungswissenschaft .Démographie”  (R .F . Germania, din 1975), 
„European Journal of Population”  („Revue européenne de démographie”  
din 1985) ; „Journal of Population Economies”  (din 1988). După statistica 
Centrului de Coordonare a cercetărilor demografice (C.T.C.R.E.D.) există 
astăzi circa 90 de reviste de demografie şi cu profil mixt. Noi institute, 
centre, departamente de demografie au apărut in ultimii ani. Numărul 
societăţilor naţionale şi internaţionale a sporit mult. Alături de Uniunea 
Internaţională pentru studiul ştiinţific al populaţiei. înfiinţată in 1928, 
au mai apărut : Asociaţia Internaţională a Demografiilor de limbă fran
ceză — A .I.D .B .L.F . (1977), European Association for Population Studios 
E.A.P.S. (1983) si European Society for Populai ion Ecoonomics — E.S.P.E 
(1986).

Cit priveşte aprecierea potenţialului do cercetare din demografia 
românească, să consemnăm că in al'aiă de instituţiile centrale (0 ,8 .P.,

60 „Perspective demografice", Bucureşti. Editura ştiinţifica şi enciclopedică, 1979.
61 . Demografia teritorială a României", Bucureşti, Editura Academiei, 1986.
81 , Demografic ţi etnografic", Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1986.
13 C. Grigorescu, „Populaţie ţi economie", Bucureşti, Editura Academiei, 1976.
M C. V. Băloiu, „Evoluţia demograficii ţi creşterea economică", Bucureşti, Edi

tura Academiei, 1981
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D.O.S., Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii)studii si cercetări pe teme 
«le demografie (sau conexe) se efectuează în unităţi de cercetare, precum : 
Centrul de calcul şi statistică sanitară. Institutul de igienă si sănătate 
publică. Institutul National de gerontologie si geriatrie. Centrul de cer
cetări sociologice al Universităţii din Bucureşti, Laboratorul de studii 
hi' cercetări sociologice al T.C.P.C.T.. Institutul de Economie Naţională, 
Laboratorul de demografie istorică al Universităţii «lin Bucureşti, Insti
tutul de geografie al Universităţii «lin Bucureşti. Şi lista poate continua. 
Dacă luăm in considerare activitatea Centrului demografie O.N.U. — 
România care a pregătit circa 100 de specialişti români in demografie 
şi domenii înrudite, ca şi cele câteva sute de diplomaţi în economie, cu 
studii sistematice de demografie, putem spune că dispunem de un poten
tial apreciabil. Cum este insă jolo&ită aera.'fă forţă ?

Interesul pentru demografie, pentru studii aprofundate si multila
terale, este dincolo de orice îndoială. Şi, totuşi, ştiinţa demografică româ
nească este departe de a răspunde condiţiilor de care dispune si menirii 
sale importante. Paradoxal este faptul că unii autori de articole pe teme 
de demografie, publicate chiar in coloanele „Viitorului social", ignoră 
pe cele apărute anterior, deşi numărul lor este atît de redus. Nu putem 
intra în etiologia acestei situaţii şi de aceea nu vom propune remedii. 
Avem totuşi datoria să indicăm că lipsa de documentare ştiinţifică, ca 
şi aceea a informaţiei statistice contribuie mult la această situaţie. Este 
îmbucurător faptul că au apărut, in aceşti ani, specialitatea de sociolog — 
demografi — care dispune de o temeinică pregătire teoretică şi metodo
logică55, cum îmbucurătoare este efectuarea de anchete prin sondaj şi 
studii dc caz, intr-o optică complexă, in caic este prezent factorul demo
grafic.

Rezultatele viitorului reeensămint al populaţiei vor putea contribui 
si ele la un reviriment al demografiei, îmbunătăţirea documentării in 
demografie, întocmirea de bibliografii de note analitice ar avea de ase
menea un efect pozitiv *.

i n

VLADIM IR TREUICI

“  Dintre aceştia, menţionăm colaborutoril revistei „Viitorul Social": Călin Anastasiu, 
Georpctn Gbcorfihe, A. H. IJslevici Brereanu, Sebastian Monoica. Dumitru Sandu. Alin
Teodorcscu.

4 Intrat iu redacţie In septembrie 1080.
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