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Duritatea şi profunzimea schimbărilor economice şi 
sociale pe care le-a cunoscut şi le cunoaşte Republica 
Moldova  în tranziţia la stat de drept, democraţie şi 
economie de piaţă şi-au pus cu brutalitate amprenta 
pe evoluţia fenomenelor şi proceselor demografi ce. 
Veritabila cădere a natalităţii/fertilităţii, recrudescenţa 
mortalităţii şi instalarea scăderii  naturale a populaţiei, o 
migraţie externă negativă care a accentuat dimensiunile 
declinului demografi c, o enormă migraţie pentru muncă 
şi procesul rapid de îmbătrânire demografi că defi nesc 
demografi a Republicii Moldova din ultimele două 
decenii. Specialiştii moldoveni în probleme de populaţie, 
sociologie, geografi e umană, sănătate şi economie au 
tras în mod repetat semnale de alamă asupra pericolelor  
pe care aceste realităţi demografi ce le poartă în deceniile 
viitoare şi asupra nevoii de a adopta un program naţional 
de diminuare a deteriorării situaţiei demografi ce a ţării. 
Cartea verde a populaţiei Republicii Moldova - 2009, 
publicată sub egida Comisiei Naţionale pentru Populaţie 
şi Dezvoltare, cu suport fi nanciar şi metodologic din 
partea activului şi efi cientului Birou de la Chişinău al 
Fondului ONU pentru Populaţie – UNFPA, sintetizează, 
într-un anumit fel, aproape tot ce s-a scris în Moldova  –  
mai ales în ultimii zece ani  –  în problemele populaţiei 
şi dezvoltării. 

Lucrarea reprezintă şi contribuţia Republicii 
Moldova la dezbaterea lansată de Comisia Europeană 
în anul 2005, odată cu publicarea acelui Green 
Paper – Faced with demographic change, a new 
solidarity between the generations COM (2005).  
Acest document a trezit reacţii, atitudini şi luări de 
poziţii din partea tuturor guvernelor ţărilor membre 
ale Uniunii Europene şi problemele demografi ce din 
spaţiul UE au căpătat o altă dimensiune.

Cartea verde publicată la Chişinău reprezintă, 
după opinia noastră, un document fundamental pentru 
elaborarea unei strategii naţionale în domeniul complex 
al populaţiei şi dezvoltării ţării. Avem în faţă o lucrare 
care se distinge prin consideraţii şi aprecieri realiste, 
solid argumentate ştiinţifi c, bine structurată, fl uent şi clar 
scrisă, orientată ferm spre acţiune şi responsabilitate.

Toate problemele demografi ce importante ale 
Republicii Moldova sunt sintetizate cu înaltă competenţă 
în cele numai 55 de pagini ale Cărţii, este prezentată o 
viziune prospectivă îngrijorătoare şi concluzia fi rească 
este nevoia imperioasă de intervenţie. De altfel, vom 
sublinia faptul că întreaga construcţie a lucrării este astfel 
concepută încât să conducă la o asemenea concluzie.

Nu credem că această lucrare-document ar fi  
trebuit să aibă o dimensiune mai mare. Maniera 
sintetică în care este elaborată asigură echilibru între 
capitole, informaţie bine selectată şi convingătoare.

Capitolele V şi VI ale lucrării sunt cele mai 
importante din perspectiva mesajului major al 
lucrării. În faţa unor evoluţii actuale profund negati-
ve şi a perspectivelor dramatice care se întrevăd până 
la mijlocul secolului, numai o strategie naţională 
în domeniul populaţiei şi dezvoltării, strategie 
elaborată cu realism, competenţă şi responsabilitate 
pentru viitorul ţării, ar putea diminua gradul de 
deteriorare şi, pe termen lung şi foarte lung, stopa 
declinul demografi c. Autorii subliniază în mod clar 
şi argumentat că o astfel de strategie trebuie să fi e 
rezultatul unei abordări comune a specialiştilor, 
guvernanţilor, parlamentului, societăţii civile 
şi opiniei publice. Implementarea strategiei, 
monitorizarea aplicării ei şi corecţiile de parcurs îşi 
găsesc un bine susţinut loc privilegiat în lucrare.  

Anexele statistice şi glosarul de termeni întregesc 
o lucrare de mare valoare, care ar trebui larg 
răspândită, dezbătută şi cunoscută.

Am dori să adresăm felicitările noastre celor patru 
autori principali ai Cărţii – doctor habilitat, profesor 
universitar Constantin Matei, academician, doctor 
habilitat, profesor universitar Gheorghe Paladi, doctor-
conferenţiar Valeriu Sainsus şi doctor-conferenţiar 
Olga Gagauz. De asemenea, adresăm felicitări Biroului 
UNFPA de la Chişinău, pentru contribuţia adusă la 
elaborarea acestui important document. 

Anul 2010 se profi lează a fi  un an crucial în 
adoptarea unei strategii naţionale în domeniul 
populaţiei în România. Premisele sunt favorabile şi 
credem că o mai largă colaborare între specialiştii 
români şi cei moldoveni ar fi  reciproc profi tabilă.
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