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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

 
Actualitatea temei. Subiectul prezentului studiu demografic este actual 

din considerentul că cercetările demografice au o pondere importantă în 
ansamblul investigaţiilor efectuate în domeniul istoriei. Informaţiile pe care 
demografia le furnizează sunt în măsură să elucideze unele probleme relative 
la evoluţia proceselor socio-economice din societate. 

Tema aleasă este actuală inclusiv din motivul că, în plan general, 
studierea populaţiei urbane sub aspect istoric reprezintă una dintre 
problemele de actualitate ale demografiei, înaintată la ordinea de zi în 
legătură cu desfăşurarea, într-un ritm rapid, a urbanizării societăţii 
contemporane. 

Actualitatea temei rezidă şi în faptul că studiile de demografie istorică au 
importanţă în contextul examinării fenomenelor şi proceselor demografice. 
Dispunând de informaţii noi ce vizează evoluţia demografică din trecut, 
savanţii beneficiază de posibilitatea de a explica mai argumentat unele stări 
demografice actuale. 

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea 
problemelor de cercetare. Analizând gradul de studiere a problemei cu 
privire la evoluţia populaţiei urbane a Basarabiei de la mijlocul secolului al 
XIX-lea până la începutul secolului al XX-lea, am constatat că subiectul 
respectiv este insuficient cercetat. 

Deşi istoriografia referitoare la evoluţia demografică a oraşelor Basarabiei 
din perioada ţaristă cuprinde o serie de lucrări, această problemă nu a fost 
investigată în suficientă măsură, rămânând în faza unei cercetări parţiale şi 
fragmentare. Slab este studiată mişcarea naturală, componenţa socială şi 
etnică a orăşenilor, iar unele aspecte structurale ale populaţiei urbane au 
rămas fără acoperire ştiinţifică, şi anume: structura confesională, 
profesională, pe sexe şi vârste, repartiţia orăşenilor după locul naşterii şi 
nivelul ştiinţei de carte. Până în prezent nu a fost elaborat un studiu în care 
acest subiect să fie tratat în toată complexitatea sa, în conformitate cu rigorile 
ştiinţei demografice. Prin urmare, există necesitatea de a realiza cercetări 
ample în privinţa populaţiei urbane a Basarabiei din perioada ţaristă. 

Scopul şi obiectivele lucrării constă în a investiga şi a supune analizei 
informaţia acumulată referitoare la evoluţia populaţiei urbane a Basarabiei în 
intervalul de la mijlocul secolului al XIX-lea până la începutul secolului al 
XX-lea. 
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În procesul de elaborare a prezentului studiu ne-am propus să realizăm 
următoarele obiective: 

▪ Să prezentăm gradul de cercetare a problemei, pentru a trasa obiectivele 
de investigare. 

▪ Să examinăm modul de evoluare a dinamicii populaţiei din mediul 
urban al provinciei pentru a determina sporul real din acest mediu de trai. 

▪ Să stabilim raportul între populaţia urbană şi cea rurală a Basarabiei. 
▪ Să studiem cele două componente ale mişcării naturale a populaţiei – 

natalitatea şi mortalitatea – pentru a evalua sporul natural al populaţiei 
urbane. 

▪ Să apreciem, în măsura în care ne permit informaţiile de epocă, 
proporţiile migrării locuitorilor din oraşele basarabene. 

▪ Să investigăm structura populaţiei urbane sub raport etnic, social, 
confesional, profesional, pe sexe şi vârstă, după locul de origine. 

▪ Să profilăm nivelul ştiinţei de carte în rândul orăşenilor. 
Metodologia cercetării ştiinţifice. Studiul este elaborat în baza unei 

abordări metodologice ştiinţifice complexe, interdisciplinare. Materialul 
acumulat în urma investigaţiilor efectuate a fost supus unei analize 
critice, comparative. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În urma investigaţiilor efectuate este 
elaborată o lucrare cu privire la evoluţia populaţiei urbane a Basarabiei de la 
mijlocul secolului al XIX-lea până la începutul secolului al XX-lea În studiu 
sunt abordate aspecte demografice care, anterior, au fost tratate insuficient 
sau au rămas în afara atenţiei, cum ar fi: mişcarea naturală a populaţiei, 
structura confesională, profesională, după sex, vârstă, locul de origine, 
nivelul ştiinţei de carte. El conţine un bogat suport statistic. Pe lângă 
informaţiile cunoscute, în circuitul ştiinţific sunt puse o serie de date noi, 
depistate în arhive. 

Semnificaţia teoretică a tezei de doctorat. În teză este tratat un subiect 
din istoria modernă a Basarabiei, insuficient cercetat. 

Valoarea aplicativă a lucrării. Ea va servi drept sursă de informare în 
procesul de elaborare a unor studii în domeniul istoriei moderne a Basarabiei, 
demografiei, geografiei istorice şi de instruire în cadrul instituţiilor de 
învăţământ. 

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: 
1. În prima jumătate a secolului al XIX-lea s-a înregistrat un spor real 

înalt al populaţiei urbane a Basarabiei, în timp ce sporul natural a fost la un 
nivel scăzut. Comparând sporul real cu cel natural al populaţiei urbane din 
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perioada respectivă, se constată că populaţia oraşelor din Basarabia s-a 
majorat din punct de vedere numeric în urma unei imigrări intense. 

2. Dinamica populaţiei urbane a Basarabiei de la mijlocul secolului al 
XIX-lea până la începutul secolului al XIX-lea indică un spor real ascendent. 
Creşterea reală a populaţiei oraşelor Basarabiei a avut un caracter mai 
intensiv la mijlocul secolului al XIX-lea, ulterior caracterizându-se printr-un 
ritm mai lent. 

3. În intervalul 1850-1878, potrivit datelor statistice existente, sporul 
natural al populaţiei urbane a fost mai mic decât cel care a urmat după anul 
1880, uşor fiind în descreştere în anii din preajma Primului Război Mondial. 

4. Sub aspect structural, populaţia oraşelor basarabene avea o configuraţie 
etnică, socială, confesională complexă. 

5. Populaţia urbană a Basarabiei se caracteriza printr-un nivel redus al 
ştiinţei de carte. După nivelul de instruire, românii din oraşele basarabene se 
plasau pe unul dintre ultimele locuri în raport cu etniile conlocuitoare. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Datele de ordin demografic 
expuse în teză pot completa paginile de istorie ale Basarabiei. Totodată, ele 
pot servi în cazul examinării şi argumentării unor stări demografice actuale. 

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Subiectul intitulat Numărul popu-
laţiei Basarabiei la 1812 a fost prezentat în cadrul Sesiunii Ştiinţifice a 
Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (octombrie 2004). La 2 iunie 2009, 
teza de doctorat a fost discutată şi aprobată în cadrul Sectorului Istoria 
Moldovei în Epoca Modernă, iar la 25 martie 2010 – în cadrul Seminarului 
Ştiinţific de Profil de pe lângă Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei. 

Publicaţii la tema tezei. O parte dintre rezultatele obţinute în urma 
investigaţiilor efectuate au fost publicate în culegeri de studii şi reviste 
ştiinţifice recenzate (Revista de istorie a Moldovei, Tyragetia, Destin 
românesc). 

Volumul şi structura tezei. Teza are un volum de 160 de pagini. 

Structural, ea constă din următoarele compartimente: introducere, patru 
capitole, încheiere, bibliografie, rezumat. 

Cuvinte-cheie. Basarabia, populaţia urbană, dinamica populaţiei, 
mişcarea naturală a populaţiei, natalitate, mortalitate, componenţa etnică, 
structura socială, structura confesională, structura profesională, ştiinţa de 
carte. 
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CONŢINUTUL TEZEI 
 
În Introducere este formulată actualitatea şi importanţa problemei 

abordate, scopul şi obiectivele tezei, noutatea ştiinţifică a rezultatelor 

obţinute, importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Este 
stabilit cadrul cronologic şi geografic al lucrării. 

În primul capitol, cu titlul Istoriografia problemei şi sursele de 
documentare, este prezentat nivelul de cercetare a problemei şi sunt enu-
merate sursele de documentare. Pentru a stabili în ce măsură tema în cauză 
este abordată, am examinat scrierile în care ea şi-a găsit reflectare. 

În perioada de până la 1918 au văzut lumina tiparului o serie de publicaţii 
care conţin informaţii referitoare la populaţia Basarabiei, însă majoritatea 
dintre aceste informaţii sunt redate în mod succint. Pe deasupra, doar unele 
publicaţii din această serie oferă cititorului referinţe despre populaţia urbană 
a provinciei, care, în fond, sunt sumare. Astfel, A. Artiomov a indicat doar 
numărul total al populaţiei urbane din 1859. Autorii P. Soroka, S. Potoţki, N. 
Zozulin, V. Anisimov, N. Laşcov, C. Kramarenko şi N. Moghileanski, care 
nu şi-au trasat drept sarcină să studieze populaţia urbană, au utilizat în 
scrierile sale date statistice referitoare la numărul locuitorilor ale oraşelor din 
Basarabia doar pentru unii ani. Aceste date statistice, reproduse, în special, 
din publicaţiile Comitetului de Statistică al Basarabiei, le-au plasat în 
contextul unor caracteristici generale ale populaţiei provinciei dintre Prut şi 
Nistru, fără a le supune unei analize demografice. 

Din şirul lucrărilor tipărite până în 1918, o atenţie deosebită merită cea a 
lui A. Zaşciuk, însă ea cuprinde o perioadă scurtă şi, în plus, autorul ei a 
operat cu unele date statistice imprecise. Zanfir Arbure s-a limitat la o 
caracterizare de ansamblu a populaţiei, în cadrul căreia s-a referit, tangenţial, 
şi la populaţia urbană. S. Davidovici a prezentat, sub raport demografic, doar 
numărul aproximativ al populaţiei fiecărui oraş şi componenţa etnică parţială 
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a oraşului Chişinău. Cu ocazia publicării rezultatelor recensământului 
populaţiei din 1897 referitoare la Basarabia, Gr. Şcirovski a expus datele 
generale ale acestui sondaj, inclusiv cele înregistrate în mediul urban, fără să 
le analizeze. În ediţia jubiliară despre oraşul Chişinău din 1912 este reflectată 
în mod foarte concis evoluţia demografică a Chişinăului de la 1812 până la 
începutul secolului al XX-lea. 

În perioada interbelică, tematica demografică a fost tratată de L. Berg, C. 
Filipescu şi E.N. Giurgea, I. Nistor, I. Teodorescu, L. T. Boga, Şt. Ciobanu. 
În studiile lor populaţia Basarabiei din perioada ţaristă este prezentată în linii 
generale, iar despre populaţia urbană aproape că nu se aminteşte. Totodată, în 
perioada respectivă au fost editate câteva scrieri de proporţii reduse despre 
oraşele basarabene. Ele cuprind informaţii concise cu privire la populaţia 
acestor oraşe din perioada ţaristă, preluate din surse ruseşti, fără a fi supuse 
unei analize. Aceste scrieri scurte sunt semnate de Ştefan Ciobanu, Eugeniu 
D. Stănoiu, V. Mirescu, Florea C. Rossetti. 

Aşadar, lucrările referitoare la evoluţia demografică a Basarabiei în 
secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, tipărite în perioada ţaristă 
şi cea interbelică, poartă un caracter descriptiv, fără analiză ştiinţifică. Ele 
conţin şi unele date despre populaţia urbană. 

Problematica demografică a fost abordată, la nivel instituţional, de către 
exponenţii istoriografiei sovietice moldoveneşti, care, spre deosebire de 
predecesori, s-au preocupat, în mod special, şi de populaţia urbană a 
Basarabiei din perioada ţaristă, înregistrând unele succese în această privinţă. 

În studiul referitor la populaţia din mediul urban, apărut în 1962 şi semnat 
de V. Jukov, este oglindită evoluţia demografică doar a unui singur oraş, a 
Chişinăului, şi numai cea care s-a desfăşurat în anii 1812-1861. Consacrând 
două monografii problemei privind dezvoltarea social-economică a oraşelor 
basarabene de la 1812 până în 1900, V. Jukov a acordat atenţie în cadrul lor 
şi unor aspecte demografice ale mediului urban. El a susţinut, în mod just, că 
un rol important în procesul de formare a populaţiei urbane a Basarabiei l-a 
avut imigrarea. Redând dinamica populaţiei fiecărui oraş din anii 1819-1856, 
autorul s-a oprit în continuare numai asupra sporului real al populaţiei 
oraşului Chişinău. Prin puţine date statistice a prezentat dinamica populaţiei 
urbane din perioada 1861-1900. Mişcarea naturală a reflectat-o superficial. 
Dintre ipostazele structurii populaţiei a examinat numai două: configuraţia 
socială şi naţională. În prima monografie a vizat numai structura socială, dar 
fără expună întreaga stratificare socială a locuitorilor oraşelor, lăsând 
neconturat tabloul social al orăşenilor din anii 1812-1861. Aceeaşi modalitate 
de schiţare a profilului social al populaţiei oraşelor a fost aplicată şi în cea de 
a doua monografie, fără a-l dumeri pe cititor câte, totuşi, categorii sociale au 
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fost. Tabloul etnic al fiecărui oraş l-a profilat prin date din anii 1844, 1862 şi 
1897, denaturând o parte dintre indicii din 1844. 

În sfera cercetărilor demografice ale lui N. Babilunga s-au aflat doar 
structura etnică şi dinamica populaţiei urbane din anii 1897-1917. Totodată, 
în baza indicilor recensământului populaţiei din 1897 care înfăţişează tipurile 
de activitate ale locuitorilor, N. Babilunga a făcut o încercare, utilizând 
formule matematice, de a clasifica oraşele Basarabiei din punct de vedere 
funcţional. 

Cu toate că I. Grosul şi I. Budak au publicat date statistice cu privire la 
numărul populaţiei fiecărui oraş din anii 1842-1904, extrase, în special, din 
rapoartele anuale ale guvernatorilor Basarabiei adresate curţii imperiale, 
aceşti autori nu le-au supus unei analize demografice. 

După anul 1989, problemele privitoare la populaţia urbană a Basarabiei 
din perioada ţaristă nu au constituit subiectul unor studii, cu excepţia lucrării 
despre evoluţia etniei ruse a autoarei N. Abakumova-Zabunova. 

Baza documentară principală al prezentei lucrări au constituit-o dosarele 
cu indici demografici ale fondului Cancelaria Guvernatorului Basarabiei de la 
al Arhiva Naţională a Republicii Moldova, rapoartele anuale ale 
guvernatorului Basarabiei, seria Privire generală asupra guberniei 
Basarabia, publicaţiile Comitetului de Statistică al Basarabiei şi culegerea de 
materiale ale recensământului populaţiei din 1897. Acest şir de izvoare 
documentare ne permit să adâncim cunoaşterea temei care face obiectul 
studiului de faţă. 

În Capitolul II, intitulat Evoluţia demografică a oraşelor basarabene în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea, sunt redate particularităţile evoluţiei 
demografice a oraşelor dintre Prut şi Nistru până la mijlocul secolului al 
XIX-lea. 

Iniţial au fost scoase în evidenţă modificările de ordin geografic care s-au 
produs în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel, pe durata acestei 
perioade, numărul oraşelor din Basarabia a variat de la 18 oraşe şi târguri, 
existente până în anul 1812, la 6 oraşe, admise, în 1812, de către 
administraţia ţaristă, ca, ulterior, cifra respectivă să se majoreze, treptat, până 
la 11. 

Înainte de a expune evoluţia numerică a populaţiei urbane a Basarabiei în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea au fost remarcate unele particularităţi 
ale problemei abordate. În primul rând, variabilitatea numărului de oraşe 
îngreuiază urmărirea în mod continuu a dinamicii populaţiei totale din mediul 
urban. În al doilea rând, sursele documentare de epocă conţin puţine 
informaţii statistice referitoare la numărul locuitorilor urbani de la 1812 şi, un 
timp, după acest an. În unele cazuri, acestea sunt aproximative şi 
contradictorii sau lipsesc cu desăvârşire. În al treilea rând, majoritatea datelor 
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statistice referitoare la populaţia Basarabiei din primii douăzeci de ani de 
dominaţie ţaristă poartă un caracter fiscal, ele indicând numărul de familii. În 
al patrulea rând, asupra evoluţiei numerice a populaţiei unor oraşe au 
influenţat schimbările intervenite în privinţa proprietăţilor funciare ale 
acestora. 

În baza indicilor incluşi în Tabelele 2. 1-2. 7 am constat că în perioada 
1818-1849, populaţia Chişinăului a sporit cu circa 31 647 de oameni, adică 
de 3,9 ori; cea a oraşului Hotin – cu 9 297 de locuitori (de 4,3 ori); cea a 
oraşului Bălţi – cu 3 606 oameni (o majorare de 2,9 ori); cea a oraşului 
Bender a avut un spor real de 9 957 de oameni (de 3 ori); cea a oraşului 
Akkerman – de 3,1 ori; cea a oraşului Ismail, – de 3,9 ori; cea a oraşului 
Chilia – de 1,6 ori; cea a oraşului Reni – de 4,7 ori. Timp de nouă ani (1838-
1849), populaţia oraşului Cahul s-a mărit cu 2 213 suflete (o creştere de 5,2 
ori), iar în decurs de 13 ani (1836-1849), populaţia oraşului Soroca a crescut 
cu 1 375 de locuitori (de 1,6 ori) şi cea a oraşului Orhei – cu 240 de oameni 
sau cu o cotă de 6,1%.  

Înainte de a caracteriza mişcarea naturală a populaţiei urbane am precizat 
următoarele: 1. Datele statistice prezentate reflectă mişcarea naturală a 
populaţiei ortodoxe din mediul urban al Basarabiei, din cauza lipsei 
informaţiilor statistice referitoare la exponenţii celorlalte confesiuni; 2. 
Deoarece în 1835 numărul oraşelor s-a majorat cu trei unităţi, am divizat 
perioada investigată în două segmente cronologice: până la 1835 şi după 
acest an. 

Între anii 1819 şi 1835, oscilând anual cu valori mai mari sau mai mici, 
numărul nou-născuţilor ortodocşi, ai căror părinţi constituiau majoritatea 
populaţiei urbane a Basarabiei, a fost într-o uşoară ascensiune: de la 1 807 în 
1919 până la 2 722 în 1834 şi 2 431 în 1835, iar în decursul intervalului 
1838-1849, cota cea mai înaltă al numărului naşterilor a fost atinsă în 1847 (5 
826 de nou-născuţi), iar cea mai mică – în 1849 (4 660 de nou-născuţi). 
Astfel, la mijlocul secolului al XIX-lea, odată cu sporirea numărului de oraşe 
şi al populaţiei urbane, natalitatea în mediul urban basarabean s-a dovedit a fi 
de trei ori mai mare în raport cu anul 1819. 

Mortalitatea, cel de-al doilea fenomen al mişcării naturale a populaţiei, s-
a manifestat astfel în prima jumătate a secolului al XIX-lea. O creştere bruscă 
a deceselor s-a produs în anul 1820, după care, cu neînsemnate variaţii, ele s-
au menţinut în limitele aceluiaşi nivel, ca în 1827 numărul lor să sporească 
din nou brusc. Numărul deceselor a fost în creştere şi în perioada 1838-1949, 
cel mai mare înregistrându-se în 1848, când cazurile de deces au fost 
provocate de bolile epidemice, în special de epidemia de holeră. 

Determinând sporul natural al populaţiei ortodoxe din oraşele Basarabiei, 
am constat că în perioada 1819-1826, sporul natural al populaţiei ortodoxe 
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din oraşe a fost neimportant, pe când în anii 1827-1828 şi 1834-1835 a avut 
doar valori negative. Astfel, în decursul anilor 1819-1828, numărul total al 
orăşenilor ortodocşi s-a majorat cu 1 544 de oameni, iar în 1834-1835 s-a 
micşorat cu 1 282 de locuitori. În anii 1844-1847, populaţia urbană a sporit 
relativ pe cale naturală, iar în anii 1848-1849 s-a înregistrat un spor negativ, 
mai cu seamă în 1848, când mortalitatea a prevalat asupra natalităţii cu 1 759 
de oameni mai mult. 

Comparând cifrele sporului natural cu cele ale sporului real din perioada 
respectivă, deducem că în oraşele basarabene, pe fundalul unui spor real 
impunător, a existat un spor natural neînsemnat, în unii ani prevalând 
mortalitatea asupra natalităţii. Valorile mici şi cele negative ale sporului 
natural constituie indiciul că în anii '20-'40 ai secolului al XIX-lea, populaţia 
urbană a Basarabiei a crescut numeric, în cea mai mare parte, ca urmare a 
unei imigrări intensive. 

La începutul secolului al XIX-lea, populaţia rurală a spaţiului dintre Prut 
şi Nistru era alcătuită în cea mai mare parte din români, pe când populaţia 
urbană, numeric neimportantă, era variată din punct de vedere etnic, trăsătură 
caracteristică, de altfel, şi întregului Principat al Moldovei. 

Pe parcursul Războiului ruso-turc din 1806-1812, componenţa etnică a 
celor cinci oraşe din fostele raiale turceşti – Hotin, Bender, Akkerman, Ismail 
şi Chilia – a cunoscut schimbări importante. În locul mahomedanilor plecaţi 
peste Dunăre, aici s-au aşezat exponenţi ai altor etnii, printre care un număr 
impunător de ruşi şi ucraineni. În timp ce structura etnică a populaţiei 
Chişinăului, reprezentată de o majoritate absolută a românilor, a suportat o 
uşoară modificare începând din septembrie-octombrie 1812, când aici s-a 
retras din Principatele Române o bună parte din administraţia rusă de 
ocupaţie. Ca urmare a imigrării, elementele componente ale structurii etnice 
au continuat să se modifice şu după anul 1812 [25, p. 157-159]. Potrivit unei 
statistici din anii 1843-1844, ucrainenii din oraşele basarabene întruneau 
28,5% din totalul populaţiei urbane, românii – 26,2%, evreii – 20,8%, după 
care urmau celelalte etnii conlocuitoare, cu proporţii mai mici [19, p. 32-35; 
28, p. 35-36]. 

Până în anii '30 ai secolului al XIX-lea, autorităţile ţariste au menţinut, în 
linii generale, componenţa socială a populaţiei existentă în provincie până în 
anul anexării la Imperiul Rus [24, p. 207-214]. Ulterior, deşi populaţia urbană 
a Basarabiei era alcătuită din mai multe categorii sociale, masa principală a 
orăşenilor o constituiau mic-burghezii. Iar sub raport confesional, majoritatea 
covârşitoare a orăşenilor erau de religie ortodoxă. 

Capitolul III Dinamica şi migrarea populaţiei urbane a Basarabiei 
(1850-începutul secolului al XX-lea). 
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Având în vedere modificarea teritorială intervenită în sudul Basarabiei 
potrivit prevederilor Tratatului de pace de la Paris din 1856, am diferenţiat 
intervalul între anii 1857 şi 1878, în limitele căruia este examinată doar 
dinamica populaţiei din oraşele basarabene rămase în componenţa Imperiului 
Rus. 

Între anii 1850 şi 1856, potrivit indicilor statistici, populaţia urbană a 
Basarabiei a crescut cu 38 845 de locuitori, ceea ce reprezintă un spor 
numeric real de 27,9%. Aceeaşi dinamică ascendentă s-a produs şi în anii 
1857-1878, deşi, pe parcurs, s-au înregistrat şi declinuri demografice. În 
intervalul de 19 ani (1857-1875), sporul real a fost de 68 215 de locuitori, 
corespunzător unei creşteri de 45,9 %. În anii 1880-1890, populaţia urbană a 
avut un spor real de 10,5%, apoi, în deceniul al 10-lea, a cunoscut o 
diminuare substanţială, iar ulterior, în decurs de 16 ani, de la recensământul 
din 1897 şi până în 1913, a sporit cu 20%, fără a se ţine cont însă de efectele 
migraţiei, cu unele excepţii neînsemnate. În intervalul 1897-1913, un spor 
numeric mai consistent a fost înregistrat în primii opt ani de după 
recensământ (1897-1905) – 12,6% (38 116 locuitori), pe când în următorii 
opt ani (1905-1913) el s-a dovedit a fi mai mic – 24 765 de oameni, 
corespunzător unei creşteri de 7,3%. Astfel, în anii 1850-1913, populaţia 
oraşelor basarabene a crescut cu 216 081 de locuitori, ceea ce reprezintă un 
spor numeric real de 144,9%. 

Pe parcursul a 63 de ani cel mai înalt ritm de creştere l-a înregistrat 
Soroca, de 339%, apoi celelalte oraşe în următoarea succesiune: Bălţi (299,1 
%), Orhei (264 %), Chilia (220,1 %), Cahul (208 %), Chişinău (204,4 %), 
Bender (159,4 %), Hotin (72,8 %), Akkerman (34 %). Cel mai puţin a sporit 
populaţia oraşelor Ismail şi Reni, ambele doar cu 18,4%. 

În anii 1850-1913, ponderea populaţiei urbane în raport cu numărul total 
al locuitorilor Basarabiei a variat de la 15,9% în 1850 la 17,9% în 1856, apoi 
a fost într-o uşoară coborâre, ca de la 1863 să progreseze din nou, urcând în 
1880, dacă dăm crezare datelor statistice, până la cota de 21,5%. Peste 10 ani 
s-a redus până la 19,7%, în timp ce recensământul populaţiei din 1897 a scos 
la iveală un raport de 15,6%, care a continuat să scadă, atingând valoarea de 
14,3% în 1913. Aşadar, în intervalul 1850-1913, conform datelor statistice 
existente, proporţia populaţiei urbane a Basarabiei a oscilat între valorile 
procentuale 15,9, 21,5 şi 14,3. 

Datele statistice cu privire la evoluţia, sub aspect numeric, a natalităţii în 
mediul urban al Basarabiei în intervalul 1850-1913 au scos în prim-plan una 
dintre trăsăturile distincte ale acestei componente a mişcării naturale a 
populaţiei, şi anume: variaţia anuală a numărului de născuţi. Naşterile fie au 
sporit, fie au scăzut din an în an cu valori mai mult sau mai puţin mari. Deşi 
se înregistra o succesiune ascendentă şi descendentă, s-a produs, totodată, şi o 
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creştere a numărului de naşteri de la începutul intervalului studiat până la 
izbucnirea Primului Război Mondial. Dacă la mijlocul secolului al XIX-lea 
numărul anual al născuţilor s-a menţinut între 4 700 şi 5 500, la începutul 
secolului următor (până în anul 1913) acest indice a oscilat între 11 000 şi 12 
200 de naşteri, cota maximală fiind atinsă în anul 1904 – 12 667 de nou-
născuţi. Deci, la începutul secolului al XX-lea, numărul născuţilor în mediul 
urban al Basarabiei a sporit de două ori faţă de cel existent în anii 1850-1856. 
Concomitent, indicii mai reliefează o trăsătură bine conturată: preponderenţa 
constantă a naşterilor masculine în raport cu cele feminine. Anual, numărul 
băieţilor născuţi a fost mai mare decât cel al fetelor cu circa 300-1 000 de 
suflete. 

Examinând în continuare evoluţia mortalităţii în mediul urban al 
Basarabiei, am remarcat că numărul anual al deceselor a oscilat în 
permanenţă, la fel ca şi în cazul natalităţii. Am mai relevat şi o creştere 
treptată a numărului de decese de la începutul intervalului investigat până în 
preajma războiului mondial, trăsătura firească, dacă luăm în considerare şi 
creşterea numerică a populaţiei din oraşele Basarabiei. 

S-a atras atenţia asupra repartizării deceselor pe grupe de vârstă şi, astfel, 
s-a constatat următoarele: copiii decedaţi, în vârstă de până la cinci ani, 
reprezentau 44-54% din totalul morţilor. Cea mai ridicată mortalitate în 
limitele acestei grupe de vârstă exista în rândul copiilor sub doi ani. 

Aşa cum arată diferenţa dintre numărul naşterilor şi cel al deceselor, în 
intervalul 1850-1878, sporul natural al populaţiei urbane a fost mai mic decât 
cel care a urmat după anul 1880, uşor fiind în descreştere în anii din preajma 
Primului Război Mondial. Dacă în perioada 1850-1878 sporul natural era în 
medie de circa 760 de noi locuitori pe an, unii ani (1850, 1855, 1866, 1872 şi 
1877) fiind fără spor natural (negativ), apoi în perioada 1880-1913 acest 
indice s-a dovedit a fi aproape de patru ori mai mare – circa 2 911 oameni 
anual. 

În lipsa unor date statistice oficiale cu privire la migrarea populaţiei 
urbane, atât rezultatele recensământului din 1897, cât şi alte informaţii indică 
existenţa în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea a unei imigrări 
intense în Basarabia a locuitorilor din guberniile ruseşti. 

Capitolul IV Structura populaţiei urbane a Basarabiei. 
Componenţa etnică. Conform informaţiilor statistice existente, 

naţionalităţile cu o pondere importantă in mediul urban erau următoarele. În 
1862: ucraineni – 29,1%, ruşi – 25,3%, evrei – 24,6%, români – 15,7%. În 
1897: evrei – 37,1%, ruşi – 24,4%, ucraineni – 15,9%, români – 14,1%. În 
1901: evrei – 37,9%, ruşi – 31,7% (inclusiv, negreşit, ucrainenii, care nu sunt 
indicaţi), români – 24,1%. Prin urmare, proporţiile, care rezultă din 
statisticile ruseşti, sunt contradictorii. Dacă în 1862, pe locul întâi se situau 
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ucrainenii, apoi în 1897 şi 1901 întâietatea o deţineau evreii. Pe poziţia a 
doua, în 1862 şi 1897, se plasau ruşii, iar în 1901 – românii (dacă considerăm 
că proporţia ruşilor de 31,7% cuprindea şi ucrainenii şi aceste două etnii 
constituiau separat proporţii mai mici de 24,1%) [18, p. 45-52; 28, p. 41-65]. 

Structura socială. Stratificarea socială a populaţiei urbane a Basarabiei 
era extrem de diversă. Potrivit informaţiilor recensământului din 1897, ea se 
prezintă astfel sub aspect procentual: mic-burghezii (79%, ţăranii (11,8%), 
nobilii personali şi funcţionarii (2,1%), nobilii de viţă (1,9%), supuşii străini 
(1,8%), negustorii (0,9%), clerul (0,8%), cetăţenii de onoare (0,8%), 
persoanele care nu făceau parte din stările sociale menţionate (0,5%), cazacii 
militari (0,2%), persoanele care nu au indicat starea socială (0,1%) [20, p. 5-
20]. 

Structura confesională. Conform datelor recensământului din 1897, 
majoritatea locuitorilor din oraşele basarabene ţineau de două religii: 
ortodoxie şi mozaism (religie practicată de evrei). Adepţii celei dintâi 
predominau în şapte oraşe (Akkerman, Bender, Ismail, Bolgrad, Cahul, 
Chilia şi Reni), în Chişinău fiind reprezentaţi într-un număr egal cu izraeliţii 
(evreii), iar în patru oraşe (Bălţi, Hotin, Orhei şi Soroca) superioritatea 
numerică, deşi nu în mare măsură, o deţineau adepţii mozaismului [20, p. 
20]. 

Structura profesională. Datele recensământului din 1897 denotă faptul că 
un număr important de locuitori activi ai oraşelor (18,8%) erau încadraţi în 
serviciul privat, mulţi dintre ei fiind angajaţi cu ziua sau exercitau funcţia de 
servitor. După aceştia, din punct de vedere numeric, urmau: persoanele care 
desfăşurau activităţi comerciale, cu o proporţie de 13,9%, agricultorii, 
crescătorii de animale, apicultorii şi sericicultorii, cu o cotă de 12%, militării 
(11,9%), confecţionerii de îmbrăcăminte (8,1%), rentierii şi pensionarii 
(7,3%), apoi persoanele care alcătuiau grupuri după ocupaţii cu o pondere 
mai mică. 

Jumătate dintre românii stabiliţi în oraşe se îndeletniceau cu agricultura, 
după care se remarcau, din punct de vedere numeric, cei angajaţi în serviciul 
privat, zilerii şi servitorii, aceştia constituind o proporţie de 16,1%, pe când 
cota parte a românilor din alte domenii de activitate socială, în raport cu 
numărul lor total din oraşe, era mult mai mică. Astfel, cota de reprezentare a 
românilor în sferele administrativă, industrială, financiară, comercială şi alte 
activităţi ale oraşelor basarabene era infimă, cu excepţia a celei agrare. 
Această situaţie de ordin statistic, dată în vileag de recensământul populaţiei 
din 1897, indică cât se poate de evident asupra falsităţii tezei lansată de 
istoriografia sovietică moldovenească privind formarea imaginarei ,,naţii 
burgheze moldoveneşti”. 



 14 
 

Cotele procentuale maximale într-o serie de grupuri profesionale din 
oraşe le aveau ruşii. Câteva grupuri profesionale urbane, în special cele care 
desfăşurau activităţi economice, erau dominate de evrei. Ei prevalau numeric, 
cu proporţii covârşitoare, mai cu seamă în sfera comerţului (83,9%). Evreii la 
fel se distingeau în domeniul prelucrării lemnului, confecţionării 
îmbrăcămintei şi transportului cu tracţiune animală. Numărul lor era mare şi 
în grupurile profesionale urbane cu caracter industrial şi financiar [21, p. 190-
197]. 

Repartizarea pe sexe a populaţiei urbane. La mijlocul secolului al XIX-
lea, în mediul urban al Basarabiei superioritatea numerică o deţinea sexul 
masculin: la 1 000 de bărbaţi reveneau 912 femei. Raportând populaţia 
masculină la cea feminină din oraşele Basarabiei în intervalul 1850-1913, se 
poate observa o evoluţie oscilantă a decalajului numeric, înregistrându-se, 
până în anii ’70, un spor tot mai pronunţat al sexului masculin şi o diminuare 
a lui către sfârşitul secolului al XIX-lea. Cifrele de la începutul secolului al 
XX-lea indică o descreştere în continuare a populaţiei masculine. Asupra 
acestui fenomen au influenţat şi pierderile umane din timpul Primului Război 
Mondial [20, p. 20-21]. 

Structura pe vârste a populaţiei urbane. Recensământului din 1897 a 
evidenţiat în mediul urban al Basarabiei o preponderenţă a grupelor de vârstă 
cuprinse între 0 şi 29 ani (64,9% în raport cu populaţia urbană totală), 
proporţiile celorlalte grupe de vârstă fiind în continuă scădere odată cu 
creşterea vârstei, astfel că greutatea specifică a populaţiei în vârstă de peste 
50 de ani era de 13% în mediul urban. El a mai relevat o precumpănire a 
cotelor înregistrate de elementul feminin faţă de cel masculin în grupele de 
vârstă sub 29 de ani. Pe de altă parte, populaţia masculină din mediul urban 
deţinea cote majorate, deşi neînsemnate, în grupele de vârstă între 30 şi 59 de 
ani, iar în cele de la 60 de ani în sus proporţiile ambelor sexe erau egale. 

Ştiinţa de carte a populaţiei urbane. Această latură a societăţii basarabene 
din perioada ţaristă a fost pusă în lumină doar în cadrul recensământului 
general al populaţiei din 1897, constatându-se existenţa unui dezacord 
evident între indicii de instruire a persoanelor de sex masculin şi cei de 
instruire a persoanelor de sex feminin. Deşi procentul mediu al ştiutorilor de 
carte din oraşe întrecea de două ori acelaşi indiciu pentru Basarabia în 
ansamblu, el, totuşi, era redus din cauza organizării slabe a învăţământului 
public. În mediul urban al Basarabiei, numărul ştiutorilor de carte alcătuia 
32,8% (42,8% din totalul populaţiei urbane masculine şi 22,3% din cel al 
populaţiei feminine), dar această valoare s-a dovedit a fi inferioară celei 
înregistrate în tot imperiul (45,3%). 

Dintre naţionalităţile Basarabiei cei mai instruiţi erau germanii (63,5% 
din numărul lor total), urmaţi de polonezi, evrei, ruşi. O slabă ştiinţă de carte 
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domina în mediul feminin al etniilor, cu excepţia reprezentantelor sexului 
feminin al germanilor şi polonezelor, ponderea acestor ştiutoare de carte 
nefiind cu mult mai mică decât cea a sexului masculin al etniilor respective. 
Printre cele zece naţionalităţi enumerate în tabel, românii instruiţi din 
Basarabia ocupau penultimul loc, atât prin proporţia ştiutorilor de carte de 
sex masculin, cât şi de sex feminin [18, p. 52-55]. 

 
Concluzii şi recomandări 
În urma investigaţiilor efectuate şi analizării informaţiilor acumulate 

referitoare la evoluţia demografică a oraşelor Basarabiei din perioada 
dominaţiei autocrate ruse am dedus următoarele. 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, populaţia urbană a Basarabiei a 
crescut numeric într-un ritm accelerat. Astfel, în perioada 1818-1849, 
numărul locuitorilor oraşelor Chişinău, Akkerman şi Ismail a sporit de 3,9 
ori, a oraşului Hotin – de 4,3 ori, a oraşului Bălţi – de 2,9 ori, a oraşului 
Bender – de 3 ori, a oraşului Reni – de 4,7 ori, iar a oraşului Chilia – de 1,8 
ori. S-a majorat şi populaţia oraşelor tinere – Cahul şi Soroca. O creştere 
neînsemnată a populaţiei a înregistrat doar oraşul Orhei. Prin urmare, sporul 
real al populaţiei urbane a fost înalt. 

Pe de altă parte, din analiza indicilor cu privire la mişcarea naturală a 
orăşenilor reiese că sporul natural al populaţiei din mediul urban al 
Basarabiei a fost neînsemnat. 

Comparând sporul real cu cel natural al populaţiei urbane din prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, se constată că populaţia oraşelor din 
Basarabia s-a majorat, din punct de vedere numeric, drept consecinţă a unei 
imigrări intense, ca urmare a stabilirii în mediul urban al provinciei a 
oamenilor veniţi din localităţile rurale ale regiunii, din zonele interne ale 
Rusiei şi de peste hotarele imperiului. 

În anul anexării spaţiului dintre Prut şi Nistru la Rusia, populaţia din 
mediul urban al Basarabiei avea o structură etnică eterogenă, trăsătură 
specifică aşezărilor urbane de aici şi până în anul 1812. După acest an, pe 
parcurs, s-au modificat elementele componente ale structurii etnice. În anii 
1843-1844, ucrainenii din oraşele basarabene întruneau 28,5% din totalul 
populaţiei urbane, românii – 26,2%, evreii – 20,8%, după care urmau 
celelalte etnii conlocuitoare, cu proporţii mai mici. 

Până în anii '30 ai secolului al XIX-lea, autorităţile ţariste au menţinut, în 
linii generale, componenţa socială a populaţiei existentă în provincie până în 
anul încorporării în Imperiul Rus. În oraşe locuiau boieri, o bună parte dintre 
care, din 1821, au constituit tagma nobilimii basarabene, mazili, ruptaşi, feţe 
bisericeşti, birnici. Din anii '30, masa principală a orăşenilor o alcătuiau mic-
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burghezii, după care urmau, cu proporţii neimportante, celelalte categorii 
sociale. 

De la mijlocul secolului al XIX-lea până la Primul Război Mondial, 
populaţia oraşelor basarabene a crescut cu circa 131%. Creşterea reală a 
populaţiei oraşelor Basarabiei a avut un caracter mai intensiv la mijlocul 
secolului al XIX-lea, ulterior caracterizându-se printr-un ritm mai lent. 

În intervalul 1850-1913, conform datelor statistice existente, proporţia 
populaţiei urbane a Basarabiei, în raport cu cea a populaţiei rurale, a oscilat 
între valorile procentuale 15,9, 21,5 şi 14,3. Recensământul general al 
populaţiei din 1897 a evidenţiat un raport de 15,6%, care s-a dovedit a fi mai 
mare decât cel înregistrat în tot imperiul, şi anume 13,4%. 

Cel mai mare număr al populaţiei îl avea oraşul Chişinău, în calitate de 
centru administrativ al provinciei. Celelalte oraşe basarabene se caracterizau 
printr-un număr de locuitori mult mai diminuat, printre acestea evidenţiindu-
se oraşul Bender (Tighina), cu o populaţie relativ mai numeroasă. 

Deşi în decursul anilor 1850-1913 curba natalităţii a oscilat în 
permanenţă, ea a cunoscut o evoluţie ascendentă, naşterea copiilor de gen 
masculin prevalând asupra naşterii copiilor de gen feminin. Rata natalităţii 
din oraşe era mai mică decât cea din mediul rural al Basarabiei. 

Din 1850 până la declanşarea primei conflagraţii mondiale, numărul anual 
al deceselor în mediul urban al Basarabiei a variat mereu în proporţii mai 
mari sau mai mici, înregistrând, totodată, o creştere treptată. A predominat 
mortalitatea masculină asupra celei feminine, fiind, în acelaşi timp, foarte 
înaltă mortalitatea infantilă. Nivelul mortalităţii în oraşe a fost puţin mai jos 
în raport cu cel din localităţile săteşti ale Basarabiei. 

În perioada 1850-1878, sporul natural al populaţiei urbane a fost mai mic 
decât cel care a urmat după anul 1880, uşor fiind în descreştere în anii din 
preajma Primului Război Mondial. 

Statisticele ruseşti duc lipsă, într-o mare măsură, de date referitoare la 
migraţie. Însă atât rezultatele recensământului din 1897, cât şi alte informaţii 
de epocă indică existenţa în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-
lea a unei imigrări intense în Basarabia a locuitorilor din guberniile ruseşti. 
Concomitent, la începutul secolului al XX-lea, din oraşele basarabene au 
emigrat peste hotarele Rusiei mulţi evrei. Desigur, inexistenţa informaţiei 
statistice de ansamblu cu privire la procesele migratorii creează dificultăţi în 
vederea stabilirii gradului de înrâurire asupra evoluţiei demografice a oraşele 
basarabene. 

Sub aspect structural, populaţia urbană a Basarabiei se caracteriza printr-
un şir de trăsături distinctive. Ea reprezenta un mozaic de diferite grupuri 
etnice. Deşi era eterogenă din punct de vedere etnic, zonele urbane ale 
Basarabiei, după cum s-a constatat în urma recensământului din 1897, erau 
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dominate de vorbitorii limbilor idiş (37,1%) şi rusă (24,4%). Celelalte 
grupuri etnice, inclusiv românii (14,1%), întruneau proporţii mai scăzute în 
raport cu populaţia urbană totală. 

Cu toate că există o serie de informaţii în privinţa structurii naţionale, 
acestea, în unele cazuri, nu reflectă în mod veridic proporţiile grupurilor 
etnice. Totodată, subliniem şi faptul că informaţiile respective, cu excepţia 
celor din 1897, nu reprezintă rezultatele unor recensământuri, dar erau 
furnizate de administraţiile locale. 

Populaţia românească autohtonă se situa la un nivel inferior de 
urbanizare, cel mai înalt avându-l armenii, polonezii şi grecii, aceştia fiind 
într-un număr neimportant. Apoi urmau evreii, ruşii, ucrainenii şi bulgarii, cu 
o pondere mai mare în totalul locuitorilor urbani. 

Populaţia oraşelor basarabene avea o configuraţie socială complexă, masa 
predominantă constituind-o mic-burghezii, urmaţi de ţărani, apoi de 
nobilime, în timp ce proporţia celorlalte stări sociale era şi mai neînsemnată. 

Sub raport confesional, mai mult de jumătate din orăşeni erau ortodocşi, 
mai mult de un sfert – izraeliţi, iar restul, cu cote nesemnificative, 
împărtăşeau alte religii. 

Conform recensământului populaţiei din 1897, un număr important de 
locuitori activi ai oraşelor (18,8%) erau încadraţi în serviciul privat, mulţi 
dintre ei fiind angajaţi cu ziua sau exercitau funcţia de servitor. După aceştia, 
din punct de vedere numeric, urmau: persoanele care desfăşurau activităţi 
comerciale, cu o proporţie de 13,9%, agricultorii, crescătorii de animale, 
apicultorii şi sericicultorii, cu o cotă de 12%, militării (11,9%), confecţionerii 
de îmbrăcăminte (8,1%), rentierii şi pensionarii (7,3%), apoi persoanele care 
alcătuiau grupuri după ocupaţii cu o pondere mai mică. 

Într-o serie de grupuri profesionale din oraşe cotele procentuale maximale 
le aveau ruşii. Alte câteva grupuri profesionale urbane, în special cele care 
desfăşurau activităţi economice, erau dominate de evrei, care prevalau 
numeric, cu proporţii covârşitoare, mai cu seamă în sfera comerţului (83,9%). 
Evreii la fel se distingeau în domeniul prelucrării lemnului, confecţionării 
îmbrăcămintei şi transportului cu tracţiune animală, numărul lor fiind mare şi 
în grupurile profesionale cu caracter industrial şi financiar. 

Jumătate dintre românii stabiliţi în oraşe se îndeletniceau cu agricultura. 
După aceştia, din punct de vedere numeric, se remarcau cei angajaţi în 
serviciul privat, zilerii şi servitorii, care constituiau o proporţie de 16,1%, pe 
când cota parte a românilor din alte domenii de activitate socială, în raport cu 
numărul lor total din oraşe, era mult mai mică. Raportaţi la numărul total al 
orăşenilor din fiecare categorie profesională, românii alcătuiau proporţii mici 
comparativ cu celelalte etnii, plasându-se pe poziţia a doua chiar şi ca 
agricultori (34,1%), după ucraineni, a căror pondere era de 40,1%. 
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Din punctul de vedere al structurii după sexe, în mediul urban a 
predominat elementul masculin asupra celui feminin, acest decalaj numeric 
fiind în creştere până în anii ’70, apoi în scădere către sfârşitul secolului al 
XIX-lea–începutul secolului al XX-lea, când s-a înregistrat tendinţa de 
egalare numerică a sexelor. 

După locul naşterii, masa principală a populaţiei oraşelor basarabene o 
alcătuiau locutorii născuţi în aceste oraşe, într-un număr mare fiind, totodată, 
şi persoanele strămutate din alte gubernii ale Rusiei. 

În oraşele provinciei a existat o preponderenţă a grupei de vârstă cuprinsă 
între 0 şi 29 de ani, proporţiile celorlalte grupe de vârstă reducându-se treptat 
odată cu creşterea vârstei. 

În cadrul Imperiului Rus, populaţia Basarabiei se caracteriza printr-un 
nivel redus al ştiinţei de carte. Deşi procentul ştiutorilor de carte în mediul 
urban al Basarabiei era mai înalt decât în cel rural, acesta, însă, era mai scăzut 
comparativ cu indicele mediu respectiv determinat pentru întregul imperiu. 
Studiile se făceau în limba rusă. Pe deasupra, în Basarabia nu exista nici o 
instituţie de învăţământ superior, tinerii fiind nevoiţi să urmeze cursurile 
universitare existente în alte centre urbane din Imperiul Rus. 

După nivelul de instruire, moldovenii din oraşele basarabene se plasau pe 
unul dintre ultimele locuri în raport cu etniile conlocuitoare. Respectiv, şi 
intelectualitatea românească din Basarabia era într-un număr neînsemnat. 

Recomandări. O serie de aspecte abordate în prezentul studiu pot 
constitui subiectul unor noi cercetări, pentru a fi aprofundate, cum ar fi 
dinamica, mişcarea naturală, şi structura populaţiei urbane. În mod special, se 
impune examinarea fenomenului migraţiei. O zonă necercetată până în 
prezent rămân a fi registrele parohiale de stare civilă, care conţin un material 
bogat referitor la mişcarea naturală a populaţiei. Este necesar de efectuat 
investigaţii demografice în baza recensămintelor fiscale din anii 1835, 1850 
şi 1858-1859. De asemenea, este cazul să fie supuse unei analize minuţioase 
materialele recensământului populaţiei din 1897. 
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внимания. Научные выводы подкреплены обширными статистическими 
данными. 



 23 
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