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ANALIZA ISTORIOGRAFICĂ A RECENSĂMÂNTULUI POPULAȚIEI
Natalia BARGAN
Universitatea de Stat din Moldova
Recensământul populației furnizează informații valoroase cu privire la populația unei țări, iar datele colectate sunt
utilizate la elaborarea strategiilor și a programelor de dezvoltare socială, demografică și economică e țării, fiind un suport
esențial în planificarea activității guvernului și pentru a sprijini sistemul statistic național. Necesitățile utilizatorilor pentru
date calitative și complexe este tot mai mare, iar acestea pot fi colectate doar în cadrul unei cercetări exhaustive a populației unei țări, cum ar fi recensământul populației. Din acest considerent, cercetarea metodologiei de organizare a acestei
complexe lucrări statistice devine un imperativ al timpului, iar analiza istoriografică a subiectului permite cercetarea
comprehensivă a problemei și evidențierea principalelor tendințe științifice. Abordarea temei recensământului prin prisma
ideologiilor politice reliefate necesită o analiză critică focusată pe selectarea esenței obiective a evoluției cercetării științifice în domeniu.
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HISTORIOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE POPULATION CENSUS
The population census provides valuable information about a country's population, and the data collected are used in
the country's demographic and economic development strategies and programmes, being an essential support in planning
the government activity and supporting the national statistical system. The users’ need for qualitative and complex data
is growing, and they can only be collected in a comprehensive demographic survey such as the population census. For this
reason, the research of the methodology for the organisation of this complex statistical work becomes an imperative of
time, and the historiographical analysis of the subject allows to conduct a comprehensive research of the problem and to
highlight the main scientific trends. Approaching the topic of census through the highlighted political ideologies requires a
critical analysis focused on the selection of the objective essence of the evolution of scientific research in the field.
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