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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
Cercetătorul indiferent de domeniul ştiinţific pe care îl abordează, trebuie să fie 

posesorul unei metodologii adecvate, ba mai mult am spune că el trebuie să o 
stăpânească în aşa măsură încât să-i permită pătrunderea celor mai adânci taine ale 
obiectului studiat .  

Populaţia constituie prin complexitatea problematicii pe care o ridică obiectul de 
studiu pentru multe ramuri ale ştiinţei. În acest context mai larg geografia îşi are "punctul 
său propriu de vedere" în studiul populaţiei şi anume acela prin care o consideră o 
componentă şi un factor în acelaşi timp de transformare a mediului înconjurător. Pentru 
aceasta trebuie bine cunoscută şi analizată în prima calitate pe care o are şi anume cea 
de componentă. 

Acest prim deziderat este îndeplinit de analiza geodemografică cea care prin 
utilizarea unor concepte, metode şi indici specifici transformă materialul statistic "brut" în 
informaţie finită.  

Analiza geodemografică fundamentează prin aceasta studiile de geografie umană, ce 
au un caracter mult mai complex şi care vizează populaţia şi în cea de a doua calitate, de 
factor modificator al mediului.  

În acest context se înscrie şi prezentul nostru demers, încercând printr-o foarte 
modestă contribuţie să punem la îndemâna studenţilor geografi, şi nu numai, un manual 
practic de analiză geodemografică care să le faciliteze o mai bună cunoaştere şi 
înţelegere a populaţiei.  

Lucrarea se doreşte a fi un început modest dintr-o serie dedicată studiului geografiei 
umane.  

Manualul a fost realizat pe baza unei bibliografii reprezentative în domeniu şi 
evidenţiază cele mai utilizate metode şi indici geodemografici cu exemplificări pe baza 
datelor din Anuarul statistic al României pe anul 1994. 

În final se prezintă sub formă de dicţionar o selecţie de noţiuni şi concepte 
geodemografice extrase din lucrarea "Mică enciclopedie de demografie" de Vladimir 
Trebici apărută în 1975 la editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti.  

Tot sub formă de anexă este prezentată o listă  cu date prelucrate din "Anuarul 
statistic al României" referitoare la populaţia mondială cu ajutorul cărora se vor putea 
exemplifica în cadrul orelor de lucrări practice cu studenţii, precum şi un îndrumător 
metodic de elaborare a studiilor geodemografice.  

De un real folos mi-au fost cursurile universitare de "Geografia populaţiei şi aşezărilor 
umane" de Prof. dr. Vasile Cucu de la Universitatea Bucureşti,   Prof. dr. N. Raboca şi  
Prof. dr. Vasile Surd de la Universitatea din Cluj - Napoca, precum şi Caietul de de lucrări 
practice de geografia populaţiei şi aşezărilor umane de Prof. Ion Vasile, editat de 
Universitatea din Bucureşti, cărora le mulţumesc pe această cale atât domniilor lor cât şi 
colegilor pentru sprijinul acordat.  

 
1 Decembrie 1995.                                                                   Autorul 
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ANALIZA GEODEMOGRAFICĂ   
 
Problemele geodemografice au preocupat omenirea din cele mai vechi timpuri 

constituind obiectul unor studii dintre cele mai variate domenii ale ştiinţei.  
Încă din antichitate savanţi precum Platon, pleda în opera sa "Republica" pentru o 

situaţie demografică echilibrată, într-un stat-cetate ideal, în limitele a 50.000 - 100.000 
locuitori sau Aristotel în lucrarea sa "Politica" pentru un "echilibru just" al populaţiei. În 
schimb romanii aveau concepţii geodemografice opuse. Ei pledau pentru, o populaţie mai 
numeroasă care să asigure puterea militară a imperiului. 

Mai târziu în evul mediu datorită diversităţii problemelor cu care se confruntă 
omenirea se constată şi o amplificare a problemelor geodemografice, creându-se 
adevărate curente grupate în trei categorii: 

- populaţionist 
- antipopulaţionist 
- sedentar 
În epoca modernă problemele populaţiei capătă noi dimensiuni dar şi noi posibilităţi 

de abordare ştiinţifică. Astfel un rol foarte important la avut înfiinţarea ONU cu organismele 
sale specializate ce vor organiza o serie de acţiuni , dintre care unele de nivel mondial, 
prin care să evidenţieze mai mult ca oricând actualitatea problemelor geodemografice dar 
mai ales conştientizarea lor începând de la nivelele cele mai joase şi până la cele mai 
înalte ale structurilor organizatorice ale societăţii umane. 

Dintre acţiunile majore cele mai importante organizate sub egida ONU în acest sens , 
amintim cele cinci conferinţe mondiale privind populaţia, şi anume: 

- Roma            -1954 
- Belgrad  -1965 
- Bucureşti  -1974 
- Ciudat de Mexico -1984 
- Cairo             -1994 
Actualitatea pregnantă a fenomenelor geodemografice constă în faptul că populaţia 

constituie în acelaşi timp o componentă majoră a mediului înconjurător dar şi un factor de 
transformare al lui.  

După opinia profesorului V. Cucu raţiunea pentru care populaţia constituie cauza 
unor multiple preocupări este complexitatea problematicii pe care o ridică aceasta prin: 

- ritmul susţinut şi intens de creştere numerică a locuitorilor planetei noastre. 
- implicaţile multiple ale creşterii numerice a populaţiei, în cele mai diferite sectoare 

ale vieţii sociale şi economice. 
- modificarea substanţială a comportamentului demografic al populaţiei, sub influenţa 

activă a unor factori de ordin social, economic, psihologic, educativ şi legislativ.  
- promovarea unor metode moderne de analiză şi prognoză, în vederea cunoaşterii şi 

optimizării fenomenelor geodemografice. 
Conform acestor argumente studierea populaţiei nu se face ca un scop în sine ci 

pentru sine, având drept finalitate evidenţierea tendinţelor demografice actuale şi a 
perspectivelor de evoluţie. 

Prima etapă în cunoaşterea unei comunităţi umane, atât sub raport cantitativ cât şi 
calitativ o constituie analiza geodemografică, ce presupune studiul analitic al fenomenelor 
şi proceselor demografice şi al relaţilor dintre acestea. 

Analiza geodemografică fundamentează studiile de geografie umană printr-o 
prelucrare "fină" a materialului statistic "brut" cu ajutorul unor concepte, metode şi indici 
specifici.  
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1. NUMĂRUL  POPULAŢIEI   
 

1.1. Numărul total al populaţiei (engl. total number of the population sau total 
population, fr. effectiv de la population), reprezintă valoarea absolută a numărului unei 
populaţii sau subpopulaţii, determinată prin înregistrare, cu prilejul recensământului, al 
unor anchete speciale sau prin estimare într-un teritoriu dat (localitate, judeţ, regiune, ţară, 
continent sau glob). N.t.p. poate fi considerat la o singură dată, ca indicator de moment (la 
data recensământului, la 1 ianuarie al anului respectiv etc.) sau ca o medie într-o perioadă 
oarecare (indicator de interval). 

Pentru a se calcula numărul total al populaţiei la începutul fiecărui an calendaristic se 
foloseşte următoarea relaţie: 

P2 = P1 + ( N - M ) + ( I - E ) 
în care: 
P2 = numărul populaţiei la 1 ianuarie al primului an după recensământ 
P1 = numărul populaţiei la data efectuării recensământului  
N  = numărul de copii născuţi între data efectuării recensământului (P1) şi anul  
        pentru care se face studiul (P2) 
M = numărul celor decedaţi în această perioadă 
I   = numărul celor sosiţi în aceeaşi perioadă (intraţi sau imigranţi) 
E  = numărul celor plecaţi în aceeaşi perioadă (ieşiţi sau emigraţi) 
Pentru exemplificare vom utiliza datele referitoare la România pentru anul 1992 

publicate în Anuarul statistic al ţării noastre pe 1994, în care numărul populaţiei la 
recensământul din 7 ianuarie 1992, a fost de 22.810.035 locuitori; în decursul aceluiaşi an 
1992 sau mai înregistrat 260.393 născuţi vii, 263.855 decedaţi, 31.152 emigranţi şi 0 
imigranţi. Aşadar la 1 ianuarie 1993 numărul total al populaţiei ţării noastre a fost de: 

P2 = 22.810.035 + (260.393 - 263.855) + (0 - 31.152) = 22.810.035 - 3.462 - 31.152 = 
22.775.421 locuitori 

 
1.2. Numărul mediu al populaţiei (engl. mean sau midyear population, fr. effectiv 

moyen de la population), este determinat ca o medie pentru o perioadă oarecare .În 
funcţie de datele cunoscute se poate folosi pentru calcularea numărului mediu al 
populaţiei, una din metodele următoare: 

a. media aritmetică simplă: se calculează când se cunosc date privind numărul 
populaţiei la începutul (P1) şi la sfârşitul perioadei (P2) analizate: 

 

Pm = P P
2

1 2+  

De exemplu, arătând că, la 1 ianuarie 1993 populaţia României era de 22.775.421 
locuitori iar la 1 ianuarie 1994 de 22.743.646 locuitori, numărul mediu pentru anul 1993 a 
fost la 1 iulie de: 

Pm = 22 775 421 22 743 646
2

. . . .+  = 22.759.533 locuitori 

b. media cronologică simplă: se utilizează în cazurile când se cunosc date privind 
numărul populaţiei în diferite momente separate prin intervale egale de timp: 

Pm = 

P
2

P P P P
2

n 1

1
2 3 n 1

n
+ + + +

−

−...
 

Referindu-ne tot la anul 1993, în care populaţia la începutul fiecărui trimestru a fost 
de : 

1 ianuarie 1993              - 22.775.421 locuitori  
1 aprilie 1993             - 22.767.477 locuitori 
1 iulie 1993  - 22.759.533 locuitori 
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1 octombrie 1993 - 22.751.589 locuitori 
1 ianuarie 1994 - 22.743.646 locuitori 

şi întru-cât momentele sunt separate prin intervale egale de timp, numărul mediu al 
populaţiei se calculează ca medie cronologică simplă, astfel:     

Pm=

22 775 421
2

22 767 477 22 759 533 22 751 589 22 743 646
2

5 1
91 038 132

4

. . . . . . . . . .
. .+ + + +

−
=  

= 22.759.533 locuitori 
c. media cronologică ponderată se utilizează atunci când termenii seriei de 

momente ce reprezintă numărul populaţiei sunt separaţi între ei prin intervale inegale de 
timp: 

Pm = 
P t

2
P t t

2
P t t

2
P t 1

2
t
2

t t
2

t t
2

t 1
2

1
1

2
1 2

3
2 3

n
n

1 1 2 2 3 n

⋅ + ⋅
+

+ ⋅
+

+ ⋅
−

+
+

+
+

+
−

( ) ( ) ... ( )

...
 

Pentru exemplificare vom arăta că România avea în 1993 în diverse momente 
următoarele valori ale numărului de locuitori: 

1 ianuarie1993 - 22.775.421.  →             --- 
1 mai 1993  - 22.764.649.  → t1 = 120 zile 
1 august 1993 - 22.759.353.  → t2 = 92 zile 
1 decembrie 1993 - 22.756.705.  → t3 = 122 zile 
1 ianuarie 1994 - 22.743.646.  → t4 = 31 zile 
 

Pm = 
22 775 421 120

2
22 764 649 120 92

2
22 759 353 92 122

2
120
2

120 92
2

92 122
2

. . . . ( ) . . ( )
⋅ + ⋅

+
+ ⋅

+

+
+

+
+

 

  

22 756 705 122 31
2

22 743 646 31
2

122 31
2

31
2

5 107 229 545
365

22 759 533
. . ( ) . . . . . . .

⋅
+

+ ⋅

+
+

= =  

d. media geometrică se obţine prin extragerea rădăcinii pătrate din produsul rezultat 
din numărul populaţiei la începutul (P1) şi sfârşitul perioadei (P2) analizate: 

Pm = P P1 2⋅  
Utilizând aceleaşi date ca în exemplele anterioare, numărul mediu al populaţiei 

României pentru anul 1993, calculat ca medie geometrică, a fost: 
Pm = 22775421 22743646⋅    =  4772 3601 7469 0298 22759527, ,⋅ =  

e. cu ajutorul integralei: 

Pm = 1

2
tdt

1

2 1

2
tdt

P

dt
P=   

unde: 
Pm = numărul mediu al populaţiei (populaţie medie) 
P = numărul populaţiei 
1,2,3,..., n-1, n = numărul de ordine al fiecărui termen din seria momentelor luate în 

calcul 
t1 = numărul zilelor care separă momentul P1 de P2 
t2 = numărul zilelor care separă momentele P2 de P3
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 2 P
1

tdt = timpul trăit de populaţia respectivă în intervalul de timp de la 1 la 2 

N.m.p. în decursul unui an, care se ia în considerare în calculul indicilor demografici, 
este acela estimat la mijlocul anului, adică, la 1 iulie. 

 
1.3. Estimare (actualizare) a numărului populaţiei (engl. current adjustment, fr. 

estimation de la population), se face prin adăugarea sporului natural şi migratoriu la 
populaţia existentă după formula: 

Pe =  P1 + ( N - M ) + ( I - E ) = P1 + ∆n + ∆m
unde: 
Pe = numărul estimat al populaţiei 
P1= numărul populaţiei la începutul perioadei (anului) 
N = numărul născuţilor vii 
M = numărul deceselor 
I, E = numărul persoanelor imigrante, emigrante 
∆n,∆m = sporul natural şi migratoriu 
Pentru exemplificare vezi pct.1 

 
 

2. DINAMICA NUMĂRULUI POPULAŢIEI 
 

Orice comunitate umană este caracterizată în primul rând printr-un anumit număr de 
persoane (locuitori) ce înregistrează oscilaţii în timp, deci o anumită dinamică.  

Această dinamică (evoluţie pozitivă sau negativă) se datorează faptului că această 
comunitate funcţionează ca un sistem care este supus unei permanente schimbări ca 
urmare a intrărilor şi ieşirilor ce îl caracterizează. 

În funcţie de natura acestor schimbări populaţia respectivă poate fi considerată: 
- ca un sistem închis (populaţie închisă) în care intrările sunt reprezentate de naşteri 

(N) iar ieşirile de decese (M)  
- ca un sistem deschis (populaţie deschisă) în care intrările sunt reprezentate de 

imigrări (I) iar ieşirile de emigrări (E) 
Aşadar, datorită acestor fenomene, numărul populaţiei va avea la diferite momente 

de timp (t), valori diferite: Pt, Pt+1, Pt+2 ... 
Acest proces de schimbare în timp a populaţiei, se măsoară prin diferenţa dintre 

numărul populaţiei la anumite momente. 
Înţelegerea acestui proces presupune cunoaşterea unor indicatori ce vor fi prezentaţi 

în continuare în acest capitol.   
 
2.1. Sporul absolut pe întreaga perioadă (engl. absolute increase on the period, fr. 

l'accroissement absolu sur la periode entiére), reprezintă diferenţa dintre numărul 
populaţiei de la sfârşitul perioadei şi cel de la începutul perioadei: 

Sa = P2 - P1
unde: 
Sa = sporul absolut al populaţiei pe perioada dată 
P1 = numărul populaţiei la începutul perioadei 
P2 = numărul populaţiei la sfârşitul perioadei 
Exemplificând vom arăta că numărul populaţiei României a fost la recensământul din 

anul 1977 de 21.559.910 locuitori iar la cel din 1992 de 22.810.035 locuitori, rezultă că 
sporul absolut în cei 15 ani a fost: 

Sa = P2 - P1 = 22.810.035 - 21.559.910 = 1.250.125 locuitori 
Deci populaţia României a crescut cu 1.250.125 locuitori pe întreaga perioadă.  
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2.2. Sporul mediu anual (engl. annual mean increase, fr. l'accroissement moyen 
annuel), reprezintă raportul dintre sporul absolut şi numărul anilor întregi ai perioadei de 
referinţă: 

Sm = P P
n

P
n

S
n

N M I E
n

2 1 a−
= = =

− + −∆ ( ) ( )  

unde: 
Sm = sporul mediu anual 
Sa = sporul absolut pe întreaga perioadă 
n = numărul anilor întregi ce alcătuiesc perioada 
Utilizând aceleaşi date vom obţine: 

Sm = 22 810 035 21 559 910
15

1 250 125
15

83 342. . . . . . .−
= =  locuitori 

adică numărul de persoane cu care a crescut populaţia României în medie pe an în 
perioada 1977 - 1992. 

 
2.3. Ritmul (rată) creşterii pe întreaga perioadă (engl. crude rate of increase, fr. 

taux d'accroissement), rezultă din raportarea sporului populaţiei la numărul populaţiei de la 
începutul perioadei exprimat în procente: 

Rc = ∆P
P

100 P P
P

100 P
P

1 100
1

2 1

1

2

1
⋅ =

−
⋅ = − ⋅( )  

sau 

Rc = ( ) ( )N M I E
P

100 D D
P

100
m

n m

m

− + −
⋅ =

+
⋅  

în care: 
Rc = ritmul creşterii pe întreaga perioadă 
P1 = numărul populaţiei la începutul perioadei 
P2 = numărul populaţiei la sfârşitul perioadei 
∆P = sporul absolut pe întreaga perioadă 
Acest raport poate fi exprimat atât sub formă de coeficient cât şi în procente.  
Utilizând datele exemplului anterior rezultă că ritmul creşterii populaţiei a fost :  

Rc = 1 250 125
21 559 910

100 5 79. .
. .

,⋅ = % 

Ritmul creşterii exprimat sub formă de coeficient, arată de câte ori este mai mare 
numărul populaţiei de la sfârşitul perioadei faţă de cel de la începutul perioadei analizate 
iar în procente cu cât a crescut numeric comunitatea respectivă raportat la 100 de 
locuitori.  

 
2.4. Ritmul (rata) mediu anual de creştere (engl. mean annual rate of increase, fr. 

taux annuel moyen d'acroissement), redă dinamica unei populaţii în decurs de mai multe 
perioade, calculată ca o medie geometrică a ratelor (ritmului) anual de creştere. El reiese 
din extragerea rădăcinii de ordinul n din ritmul creşterii pe întreaga perioadă, exprimat în 
procente, după formula: 

Rmac = ( ) ( )R 1 100 P
P

1 100c
n 2

1
n− ⋅ = − ⋅  

unde: 
Rm  = ritmul mediu anual de creştere a populaţiei ac
R  = ritmul creşterii pe întreaga perioadă c
n = numărul anilor ce alcătuiesc perioada   
Formula se deduce din: 
P2 = P1(1+Rmac)n, având la bază ipoteza că numărul populaţiei se modifică în 

progresie geometrică. 
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Utilizând datele recensământului din 1977 şi 1992 vom obţine: 
Rmac = ( , ) , %5 79 1 100 12 4215 − ⋅ =  

Ritmul mediu anual de creştere ne indică faptul că, în medie, numărul populaţiei la 
sfârşitul fiecărui an al intervalului de timp analizat (1977-1992), a fost cu 12,42%  mai 
mare decât numărul populaţiei la începutul acelui an. 

 
2.5. Ritmul mediu anual al sporului ( engl. mean anual rate of increase, fr. taux 

annuel moyel d'acroissement), se obţine din raportul dintre sporul mediu anual şi numărul 
populaţiei la începutul perioadei exprimat în procente astfel: 

Rmas = S
P

100m

1
⋅  

unde: 
Rmas = ritmul mediu anual al sporului 
Sm = sporul mediu anual 
P1 = numărul populaţiei la începutul perioadei 
Acest indice se mai poate calcula scăzând 100 din ritmul mediu anual al creşterii, 

exprimat în procente astfel: 
Rmas = Rmac - 100 

Pentru România, ritmul mediu anual al sporului în intervalul 1977-1992 a fost: 

Rmas = 83 342
21 559 910

100.
. .

⋅ =  0,38 % ≈ 0,4 % 

 
2.6. Creştere a populaţiei (engl. population growth, fr. accroissement de la 

population), se referă la totalitatea modificărilor care survin în numărul populaţiei într-o 
anumită perioadă, ca efect al mişcării naturale a acesteia (populaţie închisă) şi al mişcării 
migratorii (populaţie deschisă); se aplică următoarea formulă de calcul: 

P2 = P1 + ( N - M ) + ( I - E ) 
unde: 
P2 = numărul populaţiei la sfârşitul perioadei 
P1 = numărul populaţiei la începutul perioadei 
N = numărul de născuţi vii 
M = numărul deceselor 
I = numărul de imigranţi 
E = numărul de emigranţi 
Exemplificând vom arăta că în anul 1993 creşterea populaţiei României se 

calculează astfel: 
P2 = 22.775.421 + (249.994 - 263.323) + (0 - 18.446)  = 22.775.421 + (- 13.329) + (- 

18.446) = 22.775.421 - 31.775 = 22.743.646 locuitori 
Deci la 1 ianuarie 1994 România a avut un număr de 22.743.646 locuitori. 
 
2.7. Creşterea totală a populaţiei (engl. total growth, fr. accroissement brut), este 

diferenţa absolută dintre numărul populaţiei de la sfârşitul şi începutul perioadei, constând 
din creşterea naturală şi migraţia netă: 

P2 - P1 = ( N - M ) + ( I - E ) = ∆P = ∆n + ∆m 
unde: 
P2 = numărul populaţiei la sfârşitul perioadei 
P1 = numărul populaţiei la începutul perioadei 
N, M = numărul de născuţi vii şi respectiv deceselor 
I, E = numărul de imigranţi şi respectiv emigranţi 
∆P = diferenţa absolută dintre numărul populaţiei de la sfârşitul şi începutul   
         perioadei 
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∆ n = bilanţul natural  
∆ m = bilanţul migratoriu 
Notă: În literatura geografică de specialitate acest indicator se mai numeşte şi "sporul 

absolut pe întreaga perioadă" (vezi 1).  

 P  = (249.994 - 263.323) + (0 - 18.446) = (-13.329) + (-18.446) =  - 31.775 
locuit

nia a înregistrat un deficit de 31.775 locuitori la 1 ianuarie 1994 
faţă de 1 ianuarie 1993. 

diferenţa dintre numărul născuţilor vii (N) şi cel al deceselor (M) dintr-o 
anumită perioadă:  

b denumirea de "spor", "excedent", "deficit" natural în funcţie de raportul 
dintre

ă este cea de "bilanţ demografic 
natur

 

rafic natural de:  
n = 249.994 - 263.323 =  - 13.329 persoane 

diferenşa dintre numărul imigranţilor (I) şi 
emigranţilor (E) într-o anumită perioadă:

a cea mai adecvată este cea de "bilanţ 
demo esta poate fi:  

 

România a înregistra  de:  
∆m = 0 - 18.446 =  - 18.446 persoane 

r ce măsoară intensitatea creşterii naturale intr-
o populaţie; se calcu  după formula:  

Rn = 

Exemplificând:  
P2 - 1
ori 
Vom arăta că Româ

 
2.8. Creşterea naturală (engl. natural growth sau natural increase, fr. aceroissement 

natural), reprezintă 

∆ n = N - M 
Notă: În literatura geografică de specialitate acest indicator geodemografic mai este 

cunoscut şi su
 N şi M.  
Considerăm însă că noţiunea cea mai adecvat
al" (∆ n). Acesta poate fi:  
- pozitiv (+∆n) când N > M 
- neutru (∆n = 0) când N = M
- negativ (-∆n) când N < M 
România a înregistrat în 1993 un bilanţ demog
∆
 
2.9. Creşterea migratorie (engl. migratory growth sau migratory increase,fr. 

accroissement migratoire), reprezintă 
  
∆m = I - E 

Notă: În literatura geografică de specialitate acest indicator geodemografic mai este 
cunoscut şi sub denumirea de "spor", "excedent", "deficit" migrator în funcţie de raportul 
dintre I şi E. Considerăm însă că noţiune

grafic migratoriu" (∆m). Ac
- pozitiv (+∆m) când I < E 
- neutru (∆m = 0) când I = E
- negativ (-∆m) când I > E 

t în 1993 un bilanţ demografic migrator

 
2.10. Rată (ritm) de creştere naturală (engl. crude rate of natural increase, fr. taux 

de accroissement naturel), este un indicato
lează

Dn
P

1000 N M
P

1000 N
P

M
P

1000 n m
m m m m
⋅ =

−
⋅ = − ⋅ = −( ) ( )  

unde:  
n = rata de natalitate  
m = rata de mortalitate 
∆ n = creşterea (sporul) natural 
Pm = numărul mediu al populaţiei (populaţia medie) 
În România în anul 1993, numărul născuţilor vii a fost de 249.994, al decedaţilor de 

263.323, numărul populaţiei la 1 iulie de 22.759.533 locuitori. 
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Rn = 249 994 263 323
22 759 533

1000 13 329
22 759 533

0 6 0
00

. .
. .

.
. .

.−
⋅ =

−
= −  

 
2.11. Rată (ritm) de creştere migratorie (engl. crude rate of migratory increase, fr. 

taux d'accroissement migratoire), este indicatorul ce măsoară intensitatea migraţiei intr-o 
populaţie; se calculează după formula: 

Rm = Dm
P

1000 I E
P

1000 I
P

E
P

1000 i e
m m m m
⋅ =

−
⋅ = − ⋅ = −( ) ( )  

unde:  
i = rata de imigrare 
e = rata de emigrare 
∆m = creşterea (sporul) migratoriu 
Pm = populaţia medie 
În România în 1993 s-au înregistrat un număr de 0 imigranţi şi 18.446 emigranţi, 

rezultă că: 

Rm = 0 18 446
22 759 533

1000 18 446
22 759 533

0 8 0
00

−
⋅ =

−
= −

.
. .

.
. .

,  

 
2.12. Indice de vitalitate (indicele lui Pearl) (engl. vital index, fr. indice vital), raport 

între numărul născuţilor vii (N) şi numărul deceselor (M) exprimat în procente, într-o 
anumită perioadă:  

Iv = N
M

100⋅   sau  Iv = n
m

100⋅  (vezi I.Vasile 61) 

Pentru anul 1993 indicele de vitalitate al populaţiei României a fost de: 

Iv = 249 994
263 323

100 95 0
0

.

.
⋅ =  sau Iv = 11

11 6
100 95 0

0,
⋅ =  

a) Indicele de vitalitate se utilizează în situaţile când nu se cunosc date despre 
numărul mediu al populaţiei şi se foloseşte la aprecierea influenţei naşterilor şi deceselor 
asupra numărului populaţiei. În funcţie de numărul născuţilor vii care poate fi mai mic, egal 
sau mai mare decât numărul deceselor, indicele vitalităţii ia valori mai mici, egale sau mai 
mari decât 100. Prima situaţie reflectă tendinţa de scădere a numărului populaţiei 
analizate, ca urmare a neasigurării reproducerii simple. Când indicele se menţine egal cu 
100, mai mulţi ani consecutivi, populaţia tinde să devină staţionară, în ipoteza absenţei 
migraţiei, numărul rămâne neschimbat. Când indicele este mai mare de 100, populaţia se 
reproduce lărgit, numărul născuţilor vii depăşeşte pe cel al decedaţilor, deci numărul 
populaţiei are tendinţa să crească. (I.Vasile 1975)  

 
2.13. Populaţie exponenţială (engl. exponential population, fr. population 

exponentiéle), populaţie al cărei număr creşte exponenţial ca funcţie de timp, după 
formula: 

Pex = 2 P P
n P P

2 1

2 1

( )
( )

−
+

 

unde: 
Pe = creşterea exponenţială a numărului populaţiei x 
P , P  = numărul populaţiei la începutul şi la sfârşitul perioadei 1 2
n = numărul anilor cuprinşi în perioada analizată 
Pentru intervalul de timp delimitat de recensămintele din 1977 şi 1992, rata de 

creştere exponenţială este: 
 

Rex = 2 22 810 035 21 559 910
15 22 810 035 21 559 910

2 1 250 125
15 44 369 945

2 500 250
665 549 170

( . . . . )
( . . . . )

. .
. .

. .
. .

−
+

=
×
×

= = 0,00375 sau 0,37 % 

 20



După calcularea ratei de creştere a populaţiei este foarte important să se determine 
şi perioada de dublare a numărului populaţiei în cazul în care este pozitivă sau perioada 
de înjumătăţire în cazul în care rata este negativă. Pentru calcul, în principiu se aplică 
regula matematică de trei simplă, şi anume: 

a - când rata este pozitivă, perioada de dublare a numărului populaţiei va fi: 

Dp = 
rata

100
de crestere

 

Exemplificând cu rata de creştere a populaţiei României din perioada 1977 - 1992 
care a fost de 0,4%, perioada de dublare a numărului populaţiei ţării noastre ar fi de: 

Dp = 100
0 4

250ani 1977 250 2227
,

= = + =  

Deci în condiţile în care comportamentul demografic (natalitatea, mortalitatea, 
migraţia etc.) ar fi fost constant numărul populaţiei s-ar fi dublat în anul 2227, adică 
România ar fi avut atunci 21.559.910 (1977) plus încă 21.559.910 în total 43.119.820 
locuitori.  

b - când rata este negativă se va calcula perioada de înjumătăţire a numărului 
populaţiei, astfel: 

J = 
rata

50
de crestere

 

Exemplificând cu valorile din anul 1993 când numărul populaţiei României 
înregistrează o rată negativă vom determina o perioadă de înjumătăţire de: 

J = 50
0 14

375
,

=  ani 

Rezultă că în condiţile date, România va avea în anul, (1993 + 375), 2350 numai 
11.387.710 locuitori.  

Notă: Trebuie precizat faptul că cele două exemple de mai sus sunt ipotetice 
deoarece comportamentul demografic mai ales pentru o perioadă atât de îndelungată 
poate înregistra modificări foarte importante sub influenţa factorilor geografici, istorici, 
sociali, economici.  

 
2.14. Bilanţul demografic general (engl. general demographic balance, fr. bilan 

demographique générale), cuprinde: 
- bilanţul demografic natural  
- bilanţul demografic migrator 
B.d.g. este este expresia "feed - beck" -ului ce caracterizează un sistem deschis, 

care este în cazul de faţă populaţia.  
În situaţia în care populaţia este considerată un sistem închis, procesele ce 

caracterizează sistemul, adică intrările şi ieşirile sunt date de naşteri şi respectiv decese 
(bilanţ demografic natural). În cazul în care populaţia este considerată un sistem deschis 
cele două caracteristici ale sistemului vor fi date de: 

- intrările: naşteri (N) şi imigrări (I) 
- ieşirile: decese (D) şi emigrări (E) 
Aşadar populaţia deschisă este caracterizată atât de un bilanţ demografic natural cât 

şi de un bilanţ demografic migrator.  
B.d.g. poate fi:  
a. - pozitiv când  N + I > D + E situaţie în care numărul populaţiei este în creştere 

datorită natalităţii şi imigraţiei 
b. - egal cu zero, când  N + I = D + E , însemnând că numărul populaţiei este 

staţionar 
c. - negativ când  N + I < D + E , caz în care numărul populaţiei este în scădere 

datorită mortalităţii şi emigraţiei. 
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Expresia matematică a B.d.g. este:   
B.d.g. = ( N + I ) - ( D + E ) sau B.d.g. = ( n + i ) - ( d + e ) 

Exemplificând cu valorile referitoare la România în anul 1993 rezultă că: 
B.d.g. = (249.994 + 0) - (263.323 + 18.446) = 249.994 - 281.769 =  - 31.775persoane 

sau 
B.d.g. = (11 + 0) - (11,6 + 0,8) = 11 - 12,4 = 1,4 0

00  
Aşadar România a înregistrat în 1993 un B.d.b. negativ de  - 31.775 persoane sau  - 

1,4 0
00  

 
 

3. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI  
 

Numărul de persoane aparţinând unei comunităţi umane nu este static, el 
înregistrează în timp o anumită dinamică, datorită mişcării naturale şi migratorii a 
populaţiei respective.  

Mişcarea naturală presupune împrospătarea populaţiei prin apariţia unor noi 
generaţii, fenomen cunoscut şi sub denumirea de reproducere a populaţiei, dar şi o 
diminuare a ei prin decesele ce se înregistrează în special în cadrul generaţiilor 
îmbătrânite. Prin mişcarea naturală a populaţiei se înţelege aşadar schimbarea 
permanentă a unor generaţii cu altele.  

Diferenţa dintre natalitate şi mortalitate poartă denumirea de bilanţ natural iar 
valoarea acestuia indiferent de semn se adaugă numărului populaţiei prezente.  

Pentru ca numărul populaţiei să înregistreze o creştere în timp nu este suficient ca 
numai natalitatea să fie mai mare decât mortalitatea. Analiza reproducerii trebuie să fie 
mult mai detaliată şi anume: o mamă trebuie să nască cel puţin o fică care să continue 
reproducerea în viitor. 

Din punct de vedere al succesiunii generaţilor, deci în perspectiva longitudinală, o 
mamă naşte un anumit număr de copii, din care o parte sunt fete, care la rândul lor vor 
asigura reproducerea dacă vor ajunge la vârsta fertilităţii (15 - 49 ani). Un rol împortant îl 
are deci nu numai numărul de copii sau descendenţa finală ci şi mortalitatea. Dacă 
aceasta din urmă din urmă este redusă este posibil atunci ca descendenţa să ajungă la 
vârsta de reproducere, dând naştere unor noi generaţii.  

Pentru o reproducere simplă a generaţiilor rata netă de reproducere a generaţiilor 
trebuie să fie 1, adică o fiică trebuie să înlocuiască pe mama ei. O rată supraunitară 
înseamnă o reproducere lărgită; una subunitară o reproducere îngustată şi deci în viitor 
declinul demografic. 

În analiza geodemografică a mişcării naturale a populaţiei se utilizează următorii 
indicatori: 

 
 

3.1. NATALITATEA 
 
3.1.1. Rată (indice) brut(ă) sau generală de natalitate (engl. line birth rate, fr. taux 

brut de natalité), reprezintă numărul total al născuţilor vii în decursul unei perioade de timp 
(an, semestru, trimestru, lună etc.), raportat la numărul mediu al populaţiei unui teritoriu 
sau localităţi. Se calculează după formula:  

N = N
P

1000v

m
⋅  

unde:  
N = rată (indice) brut(ă) sau general(ă) de natalitate 
Nv = număr total al născuţilor vii  
Pm = populaţia medie 
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Exemplificând cu datele din 1973 privind populaţia României rezultă că: 

N = 249 994
22 759 533

1000 10 9 0
00

.
. .

,⋅ =  

 
3.1.2. Rată (indice) total(ă) de natalitate (engl. total birth rate, fr. taux de natalité 

totale), reprezintă numărul total al născuţilor (vii şi morţi) dintr-o anumită perioadă de timp 
reportat la numărul populaţiei totale. Se calculează astfel:  

N N N
P

1000vm
v m

t
=

+
⋅  

unde: 
Nvm = rată (indice) total(ă) de natalitate 
Nv = numărul de născuţi vii 
Nm = numărul de născuţi morţi 
Pt = populaţia totală 
Conform datelor din 1993 privind populaţia României valoarea acestui indice este 

următoarea:  

N 249 994 1582
22 759 533

1000 251 576
22 759 533

1000 11 05vm 0
00=

+
⋅ = ⋅ =

.
. .

.
. .

,  

 
3.1.3. Rată (indice) de fertilitate generală (engl. general fertility rate, fr.taux de 

fécondité generale), reprezintă raportul dintre numărul născuţilor vii  dintr-o perioadă şi 
numărul mediu al populaţiei feminine de vârstă fertilă, exprimat în promile. Se calculează 

după formula:                                   fg Nv
P

1000
15 49

F= ⋅
−

( )  

         unde: 
fg  = rată (indice) de fertilitate generală 
Nv = numărul născuţilor vii 
P15 49

F
−

( )  =  numărul mediu al femeilor de vârstă fertilă 
În 1993, în România, numărul născuţilor vii a fost de 249.994 iar al femeilor de vârstă           

fertilă 5.632.865, deci:            f 249 994
5 632 865

1000 44 3g 0
00= ⋅ =

.
. .

,  

 
3.1.4. Rată (indice) de fertilitate specifică pe vârste (engl. age specific fertility rate, 

fr. taux de fecondité par âge), indicator obţinut din raportarea numărului de născuţi vii de 
femeile de o anumită vârstă (sau grupă de vârstă) la numărul mediu al femeilor de vârsta 
respectivă. Expresia matematică este: 

f N
P

1000a
a

a
F= ⋅( )     

unde 
fa = r.f.s.v. (număr de născuţi vii de către 1000 femei de o vârstă dată) 
a = vârsta (15,...,49 ani) 
Na = numărul de născuţi vii de către femeile de vârstă dată 
Pa

De exemplu, în 1993 numărul femeilor în vârstă de 15-19 ani a fost de 964.582 iar 
numărul de născuţi vii revenind acestei grupe de vârstă a fost de 45.375. Deci: 

F = numărul populaţiei feminine de vârstă dată. 

f15 19
0

00
45 375

964 582
1000 47− = ⋅ =

.
.

 

Notă: Fertilitatea specifică (diferenţială) este definită în raport cu o subpopulaţie 
constituită după o caracteristică oarecare (vârstă, categorie socială etc.). Cea mai 
importantă este fertilitatea după vârstă. 
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3.1.5. Tabelă de fertilitate (engl. fertility table şi fertility schedule, fr. table de 
fécondité), este un şir de valori reprezentând rate (indici) de fertilitate pe vârste.Pentru 
anul 1993 România prezintă următoarele valori: 

 

Vârsta Numărul femeilor de 
vârstă fertilă 

Numărul 
născuţilor vii 

Rate de fertilitate 
specifică 0

00  
15 - 19 964.582 45.375 47
20 - 24 922.348 114.902 124,5
25 - 29 764.528 56.726 74,2
30 - 34 704.023 19.926 28,3
35 - 39 855.088 9.786 11,4
40 - 44 812.323 2.564 3,1
45 - 49 609.970 156 0,2

 
3.1.6. Curbă a fertilităţii (engl. fertility curve, fr. courbe de la fecondité), este o 

reprezentare grafică a fertilităţii specifice după vârstă cu ajutorul căreia se apreciază tipul 
de fertilitate a populaţiei respective.  
Datele statistice pentru România indică următoarele valori la nivelul anului 1993  (la 1000): 

 
Anii 15 - 49 

ani total 
Grupa de vârstă 

15-19     20-24    25-29     30-34    35-39    40-44      45-49 
1993 44,3 47 124,5 74,2 28,3 11,4 3,1 0,2 

 
3.1.7. Rată de masculinitate a naşterilor (engl. masculinity proportion at birth, fr. 

taux de masculinité des naissances), reprezintă ponderea născuţilor vii de sex masculin în 
numărul total al născuţilor vii: 

R N
N

100tm
b

= ⋅  

unde: 
Rtm = rată de masculinitate a naşterilor 
Nb = născuţi vii de sex bărbătesc 
N = numărul total al născuţilor vii 
De exemplu în 1993 din cei 246.549 de născuţi vii 126.493 au fost de sex masculin şi 

120.056 de sex feminin; Rtm a fost deci: 
126 493
246 549

100 51 3.
.

, %⋅ =  

În mod corespunzător, rata de feminitate a fost de: 

R N
N

100 120 056
246 549

100 48 7tf
f

= ⋅ = ⋅ =
.
.

, %  

 
3.1.8. Raport de masculinitate la naştere (engl. sex ratio at birth, fr. rapport de 

masculinité des naissances), este raportul exprimat în procente dintre numărul de născuţi 
vii de sex masculin şi numărul de născuţi vii de sex feminin: 

Rpm Np
Nf

100= ⋅  

unde: 
Rp  = raport de masculinitate la naştere m
Nb = numărul de născuţi vii de sex bărbătesc 
Nf = numărul de născuţi vii de sex feminin 
În baza datelor din 1993 Rpm a fost: 
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126 493
120 056

100 105 3.
.

, %⋅ =  

 
3.1.9. Dimensiune (mărime) a familiei (engl. family size, fr. dimension de la famile), 

este numărul mediu de copii ce revine de o familie: 

Df Nr c
Nr f

=
. .
. .

 

unde: 
Df = dimensiunea familiei 
Nr.c. = numărul de copii 
Nr.t. = număr de familii 
La recensământul din, 1992 în România existau 5.820.151 de familii şi 8.952.139 

copii, deci: 

D 8 952 139
5 820 151

1 5f =
. .
. .

,=  copii la o familie. 

 
3.1.10. Indicele de fertilitate generală totală a femeilor (engl. total general fertility 

index of female, fr.indice de fécondite générale totale des femmes), reprezintă raportul 
dintre suma născuţilor (vii şi morţi) şi numărul total de femei în vârstă fertilă (15 - 49 ani). 

fgt=
+

⋅
−

N N 1000v m

15 49

FP( )  

unde: 
fgt
N

 = indicele de fertilitate generală totală a femeilor 
v = numărul de născuţi vii 

Nm = numărul de născuţi morţi  

15 49

În 1993, în România , numărul născuţilor vii a fost de 249.994, a celor morţi de 1.582, 
iar al femeilor de vârstă fertilă de 5.632.865, deci: 

FP −

( )  = numărul femeilor de vârstă fertilă 

fgt = 249 994 1 582
5 632 865

1000 44 6 0
00

. .
. .

.+
⋅ =  

 
3.1.11. Proporţie a născuţilor nelegitimi (engl. illegitimacy ratio, fr. proportion des 

naissances illegitimes), reprezintă ponderea născuţilor nelegitimi în numărul total al 
născuţilor vii intr-o anumită perioadă:  

Pnn = N
N

100n

v
⋅  

unde: 
Pn  = proporţie a născuţilor nelegitimi n
Nn = numărul născuţilor nelegitimi 
Nv = numărul născuţilor vii 
 
3.1.12. Rată (indice) de natalitate legitimă (engl. legitimate birth rate, fr. taux de 

natalite legitime), este raportul dintre numărul născuţilor vii legitimi şi numărul populaţiei 
având starea civilă "căsătorită": 

Rnl = N
P

1000vl

c
⋅  

unde: 
Rnl = rată (indice) de natalitate legitimă 
Nv  =numărul născuţilor vii legitimi l
Pc = numărul populaţiei căsătorite 

 25



 
3.1.13. Rată (indice) de natalitate nelegitimă (engl. illegitimate birth rate, fr. taux de 

natalité illégitime), este raportul dintre numărul născuţilor vii nelegitimi şi numărul 
populaţiei având starea civilă "necăsă  "văduvă sau "divorţată". 

Rnn = 

torită", " 
N
P

1000vn

nvd
⋅  

unde: 
Rnn = rată (indice) de natalitate nelegitimă 

nvd = numărul populaţiei necăsătorite, văduvă sau divorţată 

zintă 
raportul dintre numărul de născuţi şi nu iei feminine exprimat în promile: 

ff = 

Nvn = numărul născuţilor vii nelegitimi  
P
 
3.1.14. Fertilitate a femeilor (engl. female fertility, fr. fécondité féminine), repre

mărul populaţ
N
P

1000
F
⋅  

unde:  
ff = fertilitate a femeilor 
N = numărul de născuţi  
PF = numărul populaţiei feminine 
De exemplu în anul 1993 România înregistra la un număr de 11.578.870 persoane 

de sex feminin 251.576 de naş ă: 

ff = 

teri; astfel c
251 576

11 578 870
1000 21 7 0

00
.

. .
,⋅ =  

 
3.1.15. Fertilitate a bărbaţilor (engl. male fertility, fr. fecondite masculine), 

reprezintă raportul dintre numărul de născuţi şi numărul persoanelor de sex masculin 
exprimat în promile, astfel: 

fm = N
P

1000
m
⋅  

unde: 
f  = fertilitate a bărbaţilor m
N = număr de născuţi 
Pm = numărul populaţiei masculine  
Pentru România care înregistra în 1993 un număr de 251.576 naşteri şi 11.176.390 

persoane de sex masculin, indicele de fertilitate al bărbaţilor a fost de: 

fm = 251 576
11 176 390

1000 22 5 0
00

.
. .

,⋅ =  

 
3.1.16. Indicele fertilităţii legitime totale (engl. the index of total legitimate fertility, 

fr. indice de la fécondité legitime totale), exprimă relaţia dintre numărul născuţilor legitimi 
(vii şi morţi) şi numărul de femei căsătorite în vârstă fertilă (15 -49 ani): 

flt = N
P

1000l

15 49
F
−

⋅( )  

unde: 
flt = indicele fertilităţii legitime totale  
Nl = n

( )  = numărul de femei căsătorite în vârstă fertilă 

 numărul născuţilor 
nelegitimi (vii şi morţi) şi numărul de femei necăsătorit în vârstă fertilă: 

umărul născuţilor legitimi 

15 49−

 
3.1.17. Indicele fertilităţii nelegitime totale ( engl. the index of total illegitimate 

fertility, fr. indice de la fécondité illegitime), este dat de raportul dintre

P F
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fnt = N
P

1000n

15 49
F
−

⋅( )  

unde:  
fnt = indicele fertilităţii nelegitime totale 
Nn = numărul născuţilor nelegitimi 

15 49

FP −

( )  = numărul de femei necăsătorite în vârstă fertilă 
 
3.1.18. Rată (indice) de fertilitate legitimă (conjugală) (engl. legitimate fertility rate, 

fr. taux de fécondité légitime), exprimă raportul dintre numărul născuţilor legitimi vii şi 
numărul femeilor căsătorite în vârstă fertilă: 

fle = N 1000lv

15 49

FP −

⋅( )  

unde: 
fle = indicele fertilităţii legitime efective 
Nlv = numărul născuţilor legitimi vii 

15 49

FP −

( )  = numărul femeilor căsătorite în vârstă fertilă 
 
3.1.19. Rată (indice) de fertilitate nelegitimă (neconjugală) (engl. illegitimate 

fertility rate, fr. taux de fécondité illégitime), exprimă raportul dintre numărul născuţilor vii 
nelegitimi şi numărul de femei necăsătorite în vârstă fertilă: 

fne = N 1000vn

15 49

FP −

⋅( )  

unde: 
fne = indicele fertilităţii nelegitime efective  
Nvn = numărul născuţilor vii nelegitimi 

15 49

FP -

( )  = numărul de femei necăsătorite în vârstă fertilă 
 
 

3.2. MORTALITATEA 
 

3.2.1. Rată (indice) de mortalitate (engl. mortality rate şi death rate, fr. taux de 
mortalite), reprezintă numărul de decedaţi la 1000 de locuitori. Se determină ca raport 
între numărul celor decedaţi şi numărul mediu de locuitori, exprimat în promile:  

M = D
P
⋅1000  

unde: 
M = rată (indice) de mortalitate  
D = numărul celor decedaţi 
P = numărul mediu al populaţiei 
De exemplu în 1993 în România s-au înregistrat un număr de 263.323 decedaţi la un 

număr de 22.755.260 locuitori, deci: 
  

M = 263 323
22 759 533

1000 11 5 0
00

.
. .

,⋅ =  

 
3.2.2. Rată (indice) de mortalitate pe grupe de vârste (engl. age death rate, fr. 

taux de mortalité par âge), arată numărul de decedaţi dintr-o anumită grupă de vârstă şi 
numărul persoanelor din grupa respectivă: 
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Mx = D
P

x

x
⋅1000 

unde: 
Mx = rată (indice) a mortalităţii pe grupe de vârstă 
Dx = numărul deceselor din grupa respectivă de vârstă 
Px = numărul populaţiei din aceeaşi grupă de vârstă 
Dacă în România, în anul 1993, în grupa de vârstă 20 - 24 de ani, având o populaţie 

de 1.863.964 sau înregistrat 1.757 decese, valoarea acestui indice a fost de:  

M 20-24 = 1757
1 863 964

1000 0 9 0
00. .

,⋅ =  

 
3.2.3. Rată (indice) de mortalitate masculină (engl. ratio index of male mortality, fr. 

taux de mortalité masculine), reprezintă raportul dintre numărul de decedaţi de sex 
masculin şi numărul mediu al populaţiei de acelaşi sex. Se calculează după formula: 

Mm = D
P

m

m
⋅1000 

unde: 
Mm = rată (indice) de mortalitate masculină  
Dm = numărul de decedaţi de sex masculin  
Pm = numărul populaţiei de sex masculin  
Folosind datele referitoare la România pentru anul 1993, când la o populaţie de sex 

masculin de 11.176.390 persoane, s-au înregistrat 142.575 decedaţi, de acelaşi sex, 
rezultă că:  

Mm = 142 575
11 176 390

1000 12 7 0
00

.
. .

.⋅ =  

 
3.2.4. Rată (indice) de mortalitate feminină (engl. ratio (index) of female mortality, 

fr.taux de mortalité féminine), reprezintă raportul dintre numărul de decedaţi de sex 
feminin şi numărul mediu al populaţiei de acelaşi sex. Se calculează după formula:  

Mf = D
P

f

f
⋅1000  

unde: 
M  = rată (indice) de mortalitate feminină f
Df = numărul de decedaţi de sex feminin  
P  = numărul populaţiei de sex feminin  f
Folosind datele referitoare la România pentru anul 1993 când la o populaţie de sex 

feminin de 11.578.870 persoane s-au înregistrat 120.748 decedaţi de acelaşi sex, rezultă 
că:  

Mf = 120 748
11 578 870

1000 10 4 0
00

.
. .

,⋅ =  

 
3.2.5. Rată (indice) de supramortalitate masculimă (engl. ratio of male excess 

mortality, fr. taux de surmortalité masculine), indice ce redă mortalitatea masculină în 
raport cu ce-a feminină după formula: 

Sm = M
M

m

f
⋅100              sau  M

M
m

f
⋅ −100 100 

unde: 
Sm
Mm = numărul de decedaţi de sex masculim  

 = indicele de supramortalitate masculină 

Mf = numărul de decedaţi de sex feminin 
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Având în vedere valorile indicelo tru anul 1993 
din România re ă: 

r de mortalitate ale celor două sexe pen
zultă c

Sm = 12 7 100 122 1, , %⋅ =  sau 122,1% - 100% = + 22,1% 
10 4,

s, fr. taux de mortalité urbain  ou rural), este dat de raportul dintre numărul de 
decedaţi din mediul rural sau urban şi numărul de locuitori ce revine mediului respectiv, 
astfel: 

În mod identic se poate calcula şi indicele de supramortalitate feminină. 
 
3.2.6. Rată (indice) de mortalitate pe medii (engl. ratio (index) of mortality on 

medium

M r
u

D r
u

P r
u

1000= ⋅  

unde: 
M = indicele de mortalitate  

 analiză mai detaliată a acestui fenomen geodemografic se poate calcula şi 
un indice de supramortalitate al unuia din cele două medii prin raportarea celor două 
valori, astfel: 

r = mediul rural 
u = mediul urban 
P = numărul de locuitori din mediul respectiv  
Pentru o

Sr = D S D
D

u
u

r
= ⋅ −100 100  

Du
⋅100  r sau  

unde: 
Sr = indicele de supramortalitate 

 = mediul urban 

x de mortinalité), indice 
geodemografic rezultat din raportarea rului de născuţi morţi într-o anumită perioadă 
şi numărul de născuţi vii în aceeaşi perioad , exprimat în promile: 

Rm = 

r = mediul rural 
u
D = numărul de decedaţi 
 
3.2.7. Rată (indice) mortinalitate (engl.still-birth rate, fr. tau

 numă
ă
N
N

m

v
⋅1000 

unde: 
R  = rata de mortinalitate  m
Nm = numărul de născuţi morţi 
Nv = numărul de născuţi vii 
De exemplu, în România, în anul 1993 s-au înregistrat un număr de 1582 născuţi 

morţi şi 249.994 născuţi vii, indicele de mortinalitate fiind de: 

mR  = 1582 1000 6 3 0,⋅ =  
249 994.

ceea ce înseamnă că la 1000 de născuţi vii se înregistrează şi peste 6 născuţi morţi. 
 
3.2.8. Rată (indice) 

00

de mortalitate infantilă (engl. infant mortality rate, fr. taux de 
mortalité infantile), indice ce redă frecv ecesel r infantile (sub un an) faţă de naşterile 
vii din aceeaşi perioadă:  

Mi = 

enţa d o

D
N

o
⋅1000 

v

unde: 
M  = r.m.i.,exprimată în promile i
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Do = numărul de decedaţi sub vârsta de un an  
Nv = numărul născuţilor vii din aceeaşi perioadă 

stfel pentru România, r.m.i., a fost la nivelul anului 1993 de:  A

Mi = 5822
249 994

1000 23 3 0
00.

,⋅ =  

 
3.2.9. Mortalitate maternă (engl. maternal mortality, fr. mortalité liée à la maternité), 

indicator ce redă frecvenţa de deces a mamelor în urma naşterii. Se calculează prin 
raportarea numărului deceselor mamelor în primele 10 zile de la naştere la numărul 
născ i, exprimat în procentmile (100.000): uţilor vi

D
=Mmt

N
100 000mt

v
⋅ .  

 = indicele de mortalitate maternă 

Rată (indice) de mortalitate după cauza de deces (engl. cause specific 
mortality rate, fr. taux de mortalité par cause), indicator ce se determină raportând numărul 
deceselor provocate de o anumită cauză la numă ţiei, exprimat în 
procentmile. 

unde: 
Mmt
Dmt = numărul mamelor decedate 
Nv = numărul născuţilor vii 
 
3.2.10. 

rul mediu al popula

M D
P

100 000x
x

m
= ⋅ .  

unde: 
M = indicele de mortalitate 
D = numărul decedaţilor 
x = cauză de deces 
Pm = numărul mediu al populaţiei 
Din punct de vedere geografic este mult mai relevant calcularea tuturor indicatorilor 

de mortalitate enumeraţi mai sus pe cele două mari cauze: endogene şi exogene. Vor 
rezulta astfel în cadrul fiecărui indicator două subtipuri de mortalitate, de exemplu: 

- Rată (indice) de mortalitate masculină: 
- endogenă 

M D
P

100 000m e
m e

m
. .

. . .= ⋅  

- exogenă  

Mm ex. .= ⋅
D
P

100 000m ex

m

. . .  

e sau exogene) pot fi determinate în detaliu alte 
cauze.Între indicatorii mortalit
un ra

 
unde: 
Mm = rată de mortalitate masculină 
e = endogenă 
ex = exogenă 
Dm = numărul de decedaţi de sex masculin 
Pm = numărul populaţiei de sex masculin 
În cadrul fiecărui subtip (endogen

ăţii pe cauze şi indicatorul mortalităţii căruia îi aparţin există 
port ca între parte şi întreg. De aceea, suma indicatorilor pe cauze trebuie să fie 

egală cu valoarea indicatorului general. 
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3.2.11. Proporţie a deceselor după cauză (mortalitate proporţională), (engl. 
propo s par cause), indicator ce exprimă ponderea 
în pro mărul total al deceselor:  

rtionate mortality, fr. proportion des décè
cente a deceselor provocate de o anumită cauză, în nu

P D
N

100d x
x

d
. .= ⋅  

unde: 
Pd.x. = proporţie a deceselor d

 = numărul deceselor provocate de o anumită cauză 

3.3. MORBIDITATE 
 

ndicator de morbiditate (engl. morbidity rate sau ratio, fr. indice de mesure 
de la l dintre numărul îmbolnăvirilor (vechi şi noi) şi numărul 
medi e, exprimat în procentmile (100.000): 

upă cauză 
Dx
Nd = numărul total al deceselor 
 
 

3.3.1. I
 morbidité), este dat de raportu
u al populaţiei respectiv

S
P

100 000m
m

= ⋅ .  

unde: 

B

Sm = indicator de morbiditate 
B = număr de bolnavi 

umărul mediu al populaţiei 
tate (engl. incidence rate, fr. taux de morbidité), 

rezult re la numărul mediu al populaţiei: 

Pm = n
3.3.2. Rată (indice) de morbidi
ă din raportarea cazurilor noi de îmbolnăvi

R B
P

100 000mb
n

= ⋅ .  

zurilor noi de îmbolnăvire 
P = numărul mediu al populaţiei 
 
.3.3. Proporţie a bolnavilor (rată de prenalenţă) (engl. prenalence rate, fr. 

proportion des malades), reprezintă ponderea bolnavilor (vechi şi noi) de o anumită boală 
în ca

unde: 
Rmb = rată (indice) de morbiditate 
Bn = numărul ca

3

drul populaţiei: 

P
P

100x = ⋅
B 000x .  

nde: 

e o anumită boală 
P = numărul mediu al populaţiei 
 

ni (engl. occupational mortality, fr. mortalité par 
profe ul unei populaţii ce 
pract

 
u
Px = proporţie a bolnavilor (număr de bolnavi de o anumită boală la 100.000 de 

locuitori) 
Bx = număr de bolnavi d

3.3.4. Mortalitate pe profesiu
ssion), reprezintă ponderea persoanelor decedate din rând
ică o anumită profesie: 

M
P

100 000pp
x

= ⋅ .  

unde: 
M  = mortalitatea pe profesiuni 

Dx

pp
D  = numărul c lor dx
P

e ecedaţi ce practicau o anumită profesiune 
l p pulaţiei ce practică profesiunea respectivă x = numărul total a o
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3.3.5. Mortalitate profesională (engl. occupational disease mortality, fr. mortalité 
professionelle), este mortalitatea datorată exercitării unei profesiuni şi se exprimă în indici 
de supramortalitate. Admiţând două valori ipotetice de mortalitate pe profesiuni cum ar fi: 

miner cu 23-  0
00  şi 

- constructor cu 17 0
00   

rezultă că supramortalitatea în cadrul profesiunii de miner este: 

S 23 100 135 3 100= − =, % %
17

100 35 3= ⋅ − , %  

 
.3.6. Durată medie a cazurilor de îmbolnăvire (engl. average duration per case, 

fr. du
3
rée moyenne des cas de maladie), este dată de raportul dintre numărul de zile de 

boală şi numărul persoanelor bolnave din perioada respectivă: 

Dmî n umar zile de boala
n umar persoane bolna ve

sa u mai e xact n umar zile de internare
n umar persoane internate

=
   

   
       

  
 

 
3.3.7. Rată (indice) de letalitate (engl. case fatality rate
lité clinique), se calculează ca frevenţă a deceselor în râ

, fr. taux de letalité şi taux de 
morta ndul persoanelor bolnave: 

R
P

100l
b

= ⋅  

unde: 
R

Db

l = rată indice de letalitate 
D  = numărul deceselor b din rândul persoanelor bolnave 
P ărul total al persoanelor bolnave 
Notă: Şi în cazul morbidit ă din acest 

unct de vedere geog mografic pe cauze, o 
tenţie sporit

3.4. BILANŢUL DEMOGRAFIC NATURAL 
 

 demografic natural (engl. natural demographic balance sheet, fr. bilan 
démographique naturel ţă între numărul născuţilor vii şi numărul 
celor diu al populaţiei, exprimat în promile. Se calculează 
după

b = num
ăţii, ca şi în cel al mortalităţii mult mai relevant

rafic este analiza acestui fenomen geodep
a ă acordându-se celor exogene ce reflectă mai bine legătura dintre organismul 
uman şi mediul înconjurător. 
  

 

Bilanţ
), se constituie ca diferen

 decedaţi, raportat la numărul me
 formula: 

B N D
P

1000 sa u B N Mn
v

n=
−

⋅ =    −

ţi 
N = indicele natalităţii 

 

unde: 
Bn = bilanţul demografic natural 
Nv = numărul de născuţi vii 
D = numărul de deceda

M = indicele mortalităţii 
P = numărul mediu al populaţiei 
Pentru exemplificarea modului de calcul vom apela la datele privind ţara noastră în 

anul 1993 şi anume: 

B 249 994 263 323
22 759 533

1000 13 323 1000 0 6 sa u B 11 11 6 6n 0 0=
−

⋅ = 00 n 0022 759 533
−

⋅ = − = − = −
. .

. .
. , ,     

. .
Notă: Bilanţul demografic natural poate fi de trei feluri în funcţie de raportul dintre 

natalitate şi mortalitate: 
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a) - pozitiv, atunci când natalitatea este ai mare decât mortalitatea (Nv > D sau N > 
M), situaţie în care se folosesc şi alte denumiri cum ar fi: spor natural, excedent natural 
sau creştere naturală a p

) - egal cu zero, când natalitatea este egală cu mortalitatea (Nv = D sau N = M); 

 

RIE A POPULAŢIEI 

rului de locuitori ai 
unei 

re teritorială a populaţiei indiferent de numărul 
perso e. 

mase mari de oameni, este totuşi selectivă, în privinţa 
sexului, vârstei, gradului de instruire, al profesiei etc., având implicaţii dintre cele mai 
diver

ul migrator este generat de o serie de factori, cum ar fi: 

economici: dezvoltarea, subdezvoltarea 

e anumite zone sau peisaje geografice prin 
pitorescul lor. 

alii indicatori de analiză a migraţiei sunt: 

l. gross migration sau volume of migration, fr. 
migra ), cuprinde totalitatea (suma) persoanelor 
imigr

unde: 
b = migraţia totală (brută); numărul persoanelor aflate în migraţie 
= numărul persoanelor imigrante 

ersoane sosite şi 96.084 de persoane plecate, deci: 
M = 144.994 + 96.084 = 241.078 persoane 

 
.2. Migraţie netă sau bilanţul migratoriu (engl. net migration sau balance sheet of 

migra

Mn = I - E 
Apelând la valorile anterioare, 

4.3. Imigraţie netă (exceden l. net immigration, fr. immigration 
nette  numărul imigranţilor este mai mare decât cel al emigranţilor, diferenţa fiind deci 
poziti

 m

opulaţiei; 
b
c) - negativ, atunci când natalitatea este mai mică decât mortalitatea (Nv < D sau N < 

M) fenomenul purtând denumirea de deficit natural.  

 
4. MIŞCAREA MIGRATO

 
Mişcarea migratorie a populaţiei este a doua componentă a mişcării generale 

(dinamica) a populaţiei, având un rol forte important în evoluţia numă
comunităţi umane. 
Ea este definită ca deplasa
anelor, durata şi scopul pentru care se fac
Migraţia, deşi poate afecta 

se atât pentru comunitatea de sosire cât şi pentru cea de plecare. 
Fenomen
- demografici: suprapopularea 
- 
- sociali: epidemii, foamete 
- istorici: războaie 
- geografici: atracţia exercitată d

Princip
 
4.1. Migraţia totală (brută) (eng
tion totale sau volume total des migration

ante (sosite) şi emigrante (plecate) 
Mb = I + E 

M
I 
E = numărul persoanelor emigrante 
Pentru exemplificare vom utiliza datele din 1993, când în mediul urban din ţara 

noastră s-au înregistrat 144.994 de p
b 

 

4
tion, fr. migration nette sau bilan migratoire), reprezintă diferenţa dintre numărul 

persoanelor imigrante şi emigrante: 

vom obţine: 
Mn = 144.994 - 96.084 = + 48.910 persoane 

 
t migratoriu) (eng

),
vă: 

Mn > 0   sau   I > E 
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4.4. Emigraţie netă (defici emigration, fr. émigration nette), 
numă ranţilor este mai mic decât cel al emigranţilor, diferenţa fiind deci negativă: 

M  < 0   sau   I < E 

aturale (engl. vital statistics 
techn  compararea sporului total al 
popu rezentând sporul migratoriu: 

M = (P  - P ) - (N  - D) 

ământ 
P2 = numărul populaţiei la cel de-al doilea recensământ 
N  = numărul născuţilor vii în perioada interecensitară 

mărul decedaţilor în aceeaşi perioadă 

 imigrare (engl. imigration rate, fr. taux d'immigration), 
repre lor sosiţi (imigranţi) şi numărul populaţiei din ţara 
(loca

t migratoriu) (engl. net 
rul imig

n
 
4.5. Determinarea migraţiei prin metoda mişcării n
ique, fr. méthode du mouvement natural), presupune
laţiei cu sporul natural, diferenţa dintre ele rep

n 2 1 v
unde: 
Mn = migraţia netă 
P1 = numărul populaţiei la primul recens

v
D = nu
 
4.6. Rată (indice) de
zintă raportul dintre numărul ce
litatea) de destinaţie: 

R I
P

1000i = ⋅  

unde: 
Ri = rata de imigrare 

= numărul imigranţilor 

l celor stabilite în mediul urban a fost de 144.994; numărul 
mediu al populaţiei din mediul urban în 1993 a fost de 12.406.204 persoane.  

I 
P = numărul mediu al populaţiei 
De exemplu, în anul 1993, în România, numărul persoanelor plecate (emigrate) din 

mediul urban a fost de 96.084, a

Ri = 144 994.
12 406 204

1000
. .

⋅ 11 7 0
00,=  

 
4.7. Rată (indice) de emigrare (engl. out-migration rate, fr. taux d'emigration), 

reprezintă raportul dintre numărul celor plecaţi (emigranţi) şi numărul mediu al populaţiei 
din ţara (localitatea) de origine: 

Re = E 1000⋅  
P

Utilizând datele enunţate anterior vom obţine: 

Re = 96 084
12 406 206

1000 7 7 0
00. .

,⋅ =  .

 
4.8. Rată (indice) a (l) migraţiei brute (totale) (engl. gross-migration rate, fr. taux 

de la migration totale sau brutte), reprezintă raportul dintre suma imigranţilor şi 
emig

Rmb

ranţilor şi numărul mediu al populaţiei:  

 = I E 1000
P
+

⋅  

Pentru populaţia din mediul urban din România, în anul 1993, această rată

R  = 

 este: 
144 994 96 084 241 078 1000 19 4 0. . . ,+

⋅ =  mb 12 406 204
1000

12 406 204. . . .
⋅ =

 
4.9. Rată (indice) a (l) migra net-migration rate, fr. taux de la 

migration nette), reprezintă rapor ş ărul mediu al populaţiei: 

00

ţiei (engl. 
tul dintre migraţia netă i num

nete 
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Rm.n. = I E
P

1000−
⋅  sau Rm.n. = Ri - Re 

Pentru acelaşi an rata migraţiei nete în mediul urban din România, a fost: 

Rm.n. = 144 994 96 084. .−
12 406 204

1000 48 910
1 406 204

1000 4 0
00. .

.
. .

⋅ = ⋅ =  

sau: 
R  = 11,7 - 7,7 =  4 

2

0
00  m.n.

 
4.10. Indice de atracţie a migraţiei (engl. attrac
action de la migration) (după George K.ZIPF), se ca

tion index of migration, fr.  taux 
d'attr
dintre aţie şi distanţa ce 
separ  cele două localităţi, după formula: 

lculează ca raport între produsul 
 numărul populaţiei din localitatea de origine şi cea de destin
ă

A P P
D

m
o d

=
⋅  

unde: 
Am = indice de atracţie a migraţiei  
Po = num ţiei din localitatea de origine 
Pd = ulaţiei din lo
D = sep aţie 
 
4.11. Balanţa şah a migraţi (eng ess lan migration, fr.  échecs de 

la migration) (N Raboca, V Surd, 1989), tabel cu ajutorul căru e stab  direcţia şi 
intensitatea fluxurilor migr i. T l c de t itorile  un e form
spre care se îndreaptă şi n ărul persoanelor cuprinse în acest flux: 

 
Teritorii de 
emigraţie 

ito e i ţi
   A          B         C          D          E       F 

ărul popula
 numărul pop
distanţa ce 

calitatea de destinaţie 
ară localitatea de origine de cea de destin

ei l. ch ba ce of bilan
ia s ileşte

atori abelu uprin er  de de s ează fluxul, cele 
um

Ter rii d migra e Total 

A - 25 - 40 80 60 205 
B 60 - 100 - 120 - 280 
C 100 20 - 80 80 40 320 
D 80 100 40 - 10 110 340 
E 40 60 0 - 20 340 120 10
F 20 80 10 60 90 - 260 

TOTAL 300 285 270 280 380 230 1475 
 

exem

tă diferenţa respectivă la numărul mediu al populaţiei, bilanţul fiind exprimat în 
acest caz în promile (vezi exemplul de la 4.9.): 

4.12. Bilanţul demografic migratoriu (engl. migration demographic balance sheet, 
fr. bilan démographique de la migration), se constituie ca diferenţă între numărul celor 
sosiţi (imigranţi)(I) şi al celor plecaţi (emigranţi)(E), exprimat în valori absolute (vezi 

plul de la 4.2.):  
Bm = I - E 

sau raporta

Bm = I E
P

1000
n

−
⋅  

Notă: Bilanţul demografic migratoriu poate fi de trei feluri în funcţie de raportul dintre 
numărul celor sosiţi (imigranţi)(I) şi al celor plecaţi (emigranţi)(E): 

a. - pozitiv, atunci când numărul celor sosiţi (I) este mai mare decât al celor plecaţi 
(E) (I > E) situaţie în care ţie netă", "excedent 
migrator". 

b. - egal cu zero, când I = E 

fenomenul mai este denumit şi "imigra
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c. - negativ, atunci când numărul celor sosiţi (I) este mai mic decât numărul celor 
plecaţi (E) (I < E) situaţie când fenomenul se numeşte "emigraţie netă" şi "deficit 
migratoriu". 

 
 

5. DENSITATEA POPULAŢIEI 
 

Densitatea populaţiei este expresia raportului dintre acesta şi teritoriul pe care ea îl 
acup

ic legate organic.  
eritoriul oferă populaţiei condiţiile de viaţă, constituind spaţiul de locuit, de hrană, de 

trans

oaşterea ei are o deosebită importanţă în activitatea practică.    
Prezentăm în continuare diverse tipuri de densităţi, indicatorii acesteia şi modul lor de 

calcul: 

 (engl. density of population şi population density, fr. 
densité de la population şi ită ca raport între numărul 
populaţiei (P) şi suprafaţa teritoriului locuit de aceasta (S), exprimat ca număr de locuitori 
pe km : 

ă, a repartiţiei ei teritoriale. Populaţia şi teritoriul sunt două componente ale mediului 
geograf

T
port, sursă de materii prime, etc... . Repartiţia în teritoriu a populaţiei, este 

condiţionată din punct de vedere geografic, istoric, economic şi social. Densitatea 
populaţiei este în continuă schimbare graţie acestor factori. 

Cun

 
5.1. Densitate a populaţiei

intensite du peuplément), defin

2

D = P
S

 

Pentru exemplificare vom apela la datele din anul 1993 privind România când 
densitatea populaţiei a fost de:  

D = 22 759 533
238 391

95 5
.

,=   lo. . c / km2 

 
5.2. Indicele de arealitate (engl. the index of areality,fr. sourfaces par habitant), 

definit ca raport între suprafaţa teritoriului locuit (S) şi numărul populaţiei respective (P), 
exprimat ca număr de kilometri pătraţi pe locuitor: 

Ia = S
P

 

Utilizând datele exemplului anterior vom obţine: 

Ia = 238 391
22

0 010. ,=  km2 / loc. = 1ha / loc. 
759 533. .

 
 (engl. mean distance between two 

inhab
realit

ală cu coeficientul de 
arealitate, semnificând deci edie ce separă un locuitor de altul, în condiţia dată. 
Se ca

5.3. Distanţa medie dintre doi locuitori
itants, fr.distance moyenne entre deux habitants), indicator care face abstracţie de 
atea concretă, porneşte de la ideea că populaţia ar fi repartizată uniform în teritoriu, 

fiecare locuitor fiind amplasat în centrul unui pătrat cu o suprafaţă eg
 distanţa m

lculează după formula: 
Dm = 1,2 Ia  

unde: 
Ia = indicele de arealitate 
Exemplificând cu indicele de arealitate al României care este de 1 ha/loc. adică 

10.000 m2/locuitor vom obţine o distanţă medie între doi locuitori de: 
 

10 000 1 2 100 120. ,= ⋅ =  m Dm = 1,2 
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5.4. Densitate fiziologică a populaţiei (densitate a populaţiei pe unitate de 
suprafaţă cultivată) (engl. density of population per unit of cultivable area, fr. densité 
physiologique sau densité genérale par unité de sol cultivable), definită ca raport între 
numărul populaţiei totale şi sup ă:  rafaţa cultivat

Df = P
Sc

 

unde: 
Sc = suprafaţa cultivată în hectare 
Pentru România densitatea fiziologică po ulaţiei conform datelor din 1993 a fost 

de:  
 a p

Df = 22 759 533 2 5. . ,=  loc./ ha 
9 166 100. .

 
.5. Densitate agricolă (engl. density of the agricultural population per unit of 

cultiv
5
able area, fr. densité agraire), raport între numărul populaţiei agricole sau numai al 

populaţiei active din agricultură şi suprafaţa cultivată exprimată în locuitori per hectar: 

Dag = Pag  
Sc

Astfel în 1993 România avea o densitate agricolă de:  

Dag = 3 537 000
9 166 100

0 4. .
. .

,=  loc / ha 

ic density, fr. densité économique), se 
referă  şi resursele devenite disponibile pentru 
acea ţia o ocupă" (după P.George 1954 citat de 
V.Tre

 
5.6. Densitate economică (engl. econom
 la "raportul între necesităţile populaţiei

sta, prin producţie, în zona pe care popula
bici 1975). Matematic se exprimă astfel: 

De = P K
S K'
⋅
⋅

 

unde: 
De = densitatea economică 
P = numărul populaţiei 
K = cantitatea de necesităţi pe un locuitor 

ţa în km2

duse pe km2

efinită ca raport între 
numărul populaţiei şi suprafaţa teritoriului care contribuie în mod efectiv la întreţinerea ei 
(terenul agricol); modul de utilizare a terenurilor participă în grad diferit la întreţinerea 
populaţiei. Se calculează după formula: 

Dp = 

S = suprafa
K' = cantitatea de resurse pro
 
5.7. Densitate pură (engl. pure density, fr. densité pure), d

P
Sa

 

unde: 
Sa = suprafaţa agricolă (ha) 
Exemplificând cu datele din 1993, pentru România rezultă că:  

Dp = 22 755 260
14 793 100

1 5
. .

,=  loc / ha 

 
 
 
 

. .
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6. STRUCTURA PE SEXE ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ A POPULAŢIEI 
 

Sexul şi vârsta sunt caracteristici geodemografice fundamentale, indispensabile 
înţelegerii altor fenomene geodemografice cum ar fi natalitatea, fertilitatea, mortalitatea, 
etc. Acest lucru este atât de evident încât nu are nevoie de exemplificări. Indiferent de 
structurile geodemografice analizate în cadrul unei comunităţi umane, acestea trebuie 
precedate de structura după sex şi vârstă, având în vedere importanţa acestora pentru 
domenile social, ecomomic, etc... . 

Este foarte important să se cunoască ponderea populaţiei masculine şi feminine nu 
numai la nivel general în cadrul unei populaţii, ci şi pe grupe de vârstă.  

Pentru a demonstra aceasta vom lua un singur exemplu şi anume indicele de 
masculinitate, care la naştere este supraunitar, adică la 100 de persoane persoane de sex 
femin

ă şi pe seama altor 
factori de natură istorică (războaie), soci migra

În concluzie toate fenomenele geodemografice variază în funcţie de caracteristicile 
"sex" stă" ale populaţiei respective. Toate acestea nu pot fi cunoscute şi aprofundate 
decâ

oportion, fr. taux de masculinité), 
repre ă ponderea 
populaţiei masculine în populaţ ală. Se calculea ormula: 

b = 

in se nasc 105-106 persoane de sex masculin. În funcţie de timp (vârstă), acest 
raport se modifică, datorită fenomenului de supramortalitate masculină, ajungând ca la o 
anumită vârstă să devină subunitar. Modificarea raportului este pus

ală ( ţile) etc... 

 şi "vâr
t cu sprijinul următorilor indicatori: 
 
6.1. Proporţie a bărbaţilor (engl. masculinity pr
zintă raportul între numărul bărbaţilor şi numărul total al populaţiei, adic

ia tot ză după f
B
P

100⋅  

unde: 
B = numărul populaţiei masculine 

 = numărul populaţiei totale 

b = 

P
În mod similar se calculează şi proporţia femeilor. 
Conform datelor din 1993 în România proporţia bărbaţilor era de: 

11 176 390
22 759 5. . 33

100. .
⋅ =  49,1 %, 

iar proporţia femeilor de: 

f = 11 578 870
22 759 533

100. .
. .

⋅ =  50,9 % 

sau sex ratio, fr. raport de 
masc i numărul femeilor, calculat după 
formula: 

Rm = 

 
6.2. Raport de masculinitate (engl. masculinity ratio 
ulinité), este raportul dintre numărul bărbaţilor ş

B
F

100 1000⋅ ( )  

unde: 
B = numărul bărbaţilor 

m

F = numărul femeilor 
În mod similar se poate calcula şi raportul de feminitate. 
Utilizând datele din exemplul anterior vom obţine: 

R  = 11 176 390 100 96 5. . , %⋅ =  
11 578 870. .

sau: 

Rf = 11 578 870
11 176 390

100 103 5. .
. .

, %⋅ =  
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Aşadar rata de masculinitate, pentru populaţia României din anul 1993 a fost de 96,5 
bărbaţi la 100 femei, iar proporţia bărbaţilor în acelaşi an a fost de 49,1 la 100 de locuitori 
sau 103,5 femei la 100 de bărbaţi şi 50,1 femei la 100 locuitori. 

Folosind aceleaşi valori se mai pot calcula excedentul (deficitul) de bărbaţi în 
populaţia totală, după formula: 

E
D P

B F 100 402 480
22 759 533

100 1 8=
−

⋅ =
−

⋅ = −
.

. .
, %  

 
6.3. Vârsta medie (engl. mean age, fr. âge moyen), se calculează după formula 

generală a mediei aritmetice, ca raport între suma vârstelor fiecărui locuitor şi numărul 
populaţiei: 

Vm = 
V

P
∑  

unde: 
V = vârsta în ani a fiecărui locuitor 
P = numărul populaţiei totale 
Vârsta medie a unei comunităţi umane se determină, în mod obişnuit pe baza datelor 

unui recensământ, al populaţ
structura pe vârste atunci când aceasta este redată şi nu în alt mod (grupe 
cincin nul 1994 la, 
pagina 106 este redată populaţia pe medii, sexe şi vârste, la 1 iulie 1993. Vârsta este 
redat

m

iei sau se mai poate deduce din datele statistice privind 
 pe ani 

ale, decenale etc.). De exemplu în Anuarul statistic al României din a

ă pe ani de la 0 la 85 şi peste şi nu pe grupe de vârstă. Pentru a afla suma, vârstelor 
în ani a populaţiei României se înmulţeşte fiecare an de la 0 la 85 cu numărul populaţiei 
corespunzătoare anului respectiv,după care se face suma produsului fiecărei înmulţiri 
obţinându-se 794506E + 08 ani. Făcând media aritmetică vom obţine: 

V  = 794506 08 34E
2 533

9+
=

2 759. .
,  ani 

Deci la 1 iulie 1993 vârsta medie a populaţiei României era de 34,9 ani. 

bătrânirea demografică a populaţiei (engl. ageing of population, fr. 
vieilli en geodemografic constând în creşterea ponderii 
popu ţiei tinere. Se calculează prin raportarea 
numă rstă de 60 de ani şi peste la numărul de persoane de 20 de 
ani ş  exprimă în procente:  

Id = 

 
6.4. Îm
ssement de la population), fenom
laţiei vârstnice şi în scăderea ponderii popula
rului de persoane în vâ

i sub această vârstă şi se
+
−

⋅
60
20

100 

Propunem pentru o mai corectă evaluare a acestui indicator următoarea grilă de 
clasificare: 

- <  36% - populaţie foarte tânără 

44,1% - 48% - matură 

alorile populaţiei României la nivelul anului 1993 vom obţine: 

Id = 

- 36,1% - 40% - tânără 
- 40,1% - 44% - medie 
- 
- 48,1% - 52% - îmbătrânită 
- >  52% - foarte îmbătrânită  
Exemplificând cu v

3 842 518
7 277 506

100 52 8 0
0

. . ,⋅ =  

ceea cea cu 
populaţie foarte îmbătrânită.  

 

. .
 ce încadrează ţara noastră la limita inferioară a ultimei categorii, adică 
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6.5. Raport de dependenţă de vârstă (engl. dependency ratio, fr. rapport de 
dependance), exprimă raportul dintre numărul de tineri plus vârsnici şi populaţia în vârstă 
adultă, aptă de muncă: 

R P P
P

1000d v
20 60

21 59
. .=

+
⋅

− +  

Acest ra nia: 
−

port avea următoarea valoare la nivelul anului 1993 pentru Româ

Rd
11 639 509

1000 955 3 0
00=

7 277 506 3 84 5182+
⋅ =

. .
,  

ceea ce în

. . . .

seamnă că peste 955 de persoane tinere şi vârsnice sunt dependente 
(între  persoane de vârsta adultă, aspect cu consecinţe negative în plan 
socia

I DUPĂ CRITERIUL ECONOMIC 

 
acă avem în vedere raportul dintre populaţie şi dezvoltare desigur cea mai corectă 

împă

i este alcătuită din consumatori şi într-o proporţie mai mică 
sau mai mare din producători. Pentru aflarea "relaţiei" între cele două categorii se 
calculează raportul de dependenţă economică un indicator foarte important în studiile 
privin

7.1. Rată (indice) de activitate (engl.labour force participation rate, fr. taux 
d'activité), exprimă raportul dintre numărul persoanelor active şi numărul total al populaţiei. 
Se calculează după formula: 

ţinute) de 1000 de
l şi economic. 

 
  

7. STRUCTURA POPULAŢIE
 

Un alt criteriu de împărţire a populaţiei este şi cel economic, după care aceasta se 
împarte în: 

- populaţie activă 
- populaţie inactivă
D
rţire este aceasta deoarece trebuie cunoscut şi menţinut în permanenţă un echilibru 

relativ între "producători" şi "consumatori"  
Populaţia în ansamblul e

d structura populaţiei după criteriul economic. În afară de acesta se mai utilizează şi 
alţi indicatori cum ar fi:  

 

Ra = P
P

100a
⋅  

În anul 1993 în România, conform datelor publicate în Anuarul statistic din 1994, s-a 
înregistrat un număr de 10.062.000 persoane active dintr-un total de 22.755.260 de 
locuitori. Rata de activitate a fost deci de: 

Ra = 10 062 000
22 755 260

100 44 2
. .

, %⋅ =  

 
7.2. Raport de înlocuire (a populaţiei active) (engl. raport of replacement of active 

population,fr. 

. .

rapport de renouvellement), redă numărul de intrări în populaţia activă (I) ce 
revine la 100 de ieşiri din populaţia activă (E): 

Rp.i. = I
E

100⋅  

 
7.3. Rată de înlocuire (a populaţiei active) (engl. ratio of replacement of active 

population, fr. taux de renouvelleme rezintă diferenţa dintre intrări şi ieşiri (care 
poate fi pozitivă, negativă sau egală cu zero) raportată la populaţia activă, exprimată în 
procente: 

nt), rep

Ri = I E
P

100
a

−
⋅  

 40



7.4. Rată de activitate masculină ngl. ratio of male activity, fr. taux d'activité 
masculine), este dată de raportul dintre populaţia activă masculină (Pa.m.) şi populaţia 
totală asculină (PM): 

 (e

 m

Ra.m. = P
P

100a m

M

. .
⋅  

 
7.5. Rată de activitate feminină   ratio of female activity, fr.taux d'activité 

féminine), este dată de raportul dintre ia activă feminină (Pa.f.) şi populaţia totală 
feminină (PF): 

 (engl.
populaţ

Ra.f. = P
P

a f

F

. .
⋅100 

 
7.6. Rata de activitate pe vârs , fr. taux d'activité par 

âges), se determină ca raport între num ă vârstă (Pa.x.) 
şi numărul populaţiei de vârsta respectivă (P ) (V.Trebici, 1974): 

te (engl. ratio of activity on ages
ărul persoanelor active de o anumit

X

Ra.x. = P
P

a x

X

. .  

 
7.7. Rată (indice) de masculinitate a populaţiei active (engl. ratio index of mality 

of the active population, fr. taux de masculinité de la population active), reprezintă numărul 
de persoane active de sex masculin ce revin la 100 de persoane active de sex feminin: 

Rm.a. = P
P

100a m

a f. .
 
7.8. Structura populaţiei active pe sectoare economice (engl. active population 

structure on economical sectors, fr. structure de la population active par secteurs 
économiq

. .
⋅  

ues), se determină ca raport între numărul populaţiei active dintr-un anumit 
sector economic (primar, secundar sau terţiar) (Pa.x.) ărul total al populaţiei active 
(Pa): 

Px = 

şi num

P
P

10⋅ 0a x. .  

 
7.9. Raportul de dependenţă economică (engl. raport of economical dependency, 

fr. rapport de dépendence économique), este dat de raportul dintre numărul populaţiei 
întreţinute (Pi) şi numărul populaţiei economic active (Pa) exprimat în procente sau 
promile: 

Rd.e. = 

a

R
P

100 1000i

a
( )  

 
 

⋅
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8. STRUCTURA POPULAŢIEI PE MEDII 

ate rii de populaţie sunt: numărul, 
densitatea, nivelul de instruire, ocupaţia, structura socială, etc.  

Aceste caracteristici vor determina în consecinţă o serie de variabile 
geodemografice, fapt ce impune considerarea acestui criteriu de diferenţiere a populaţiei 
ca fiin

 
8.1. Structura populaţiei pe m ediums, fr. 

struc  două 
medi pulaţiei unuia din cele 
două medii  (Px) la numărul total al popu (P):  

Sm = 

 
Un alt criteriu foarte important de diferenţiere a populaţiei este cel al habitatului adică 

urban şi rural, funcţie de care vom distinge şi o populaţie urbană şi respectiv rurală.  
Caracteristicile ce definesc cele două c go

d foarte important în studiile de acest gen. 
Indicatorii ce stau la baza analizei lui sunt: 

edii (engl. population structure on m
ture de la population urbaine on ruale), reprezintă repartiţia populaţiei pe cele
i urban şi rural şi se determină prin raportarea numărului po

laţiei 
P
P

100x
⋅  

 
8.2. Rată (indice) de urbanizare (engl. ratio index of urbanization, fr. taux 

d'urb  populaţia totală (P):   anisation), exprimă ponderea populaţiei urbane (Pu) în

Ru = P 100u
⋅  

P
Există şi alte formule de calcul ale indicelui de urbanizare, după cum urmează: 
- geograful rus V.G.Davîdovici a propus următoarea formulă: 

U = 100

1+ d
d

r

u

 

unde: 
dr = densitatea populaţiei rurale a
d  = densitatea populaţiei urbane a teritoriului studiat 

 teritoriului studiat 
u

- geograful american de origine spaniol  Eduardo Arriaga a utilizat următoarea 
formulă: 

Uj = 

ă

j

2

i=1

j

C
P

 

unde: 
Uj = nivelul urbanizării regiunii j 
Cj = numărul populaţiei oraşului i 
Pj = numărul populaţiei regiunii j 

 
 

 

n

∑
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9. STRUCTURA ETNICĂ ŞI CONFESIONALĂ A POPULAŢIEI 
 

ografice de la o etnie la alta sau 
de la o confesiune la alta. De asemenea în viaţa socială pot exista în cadrul unei etnii mai 
multe

umit specific în ce priveşte tradiţia şi 
obiceiurile, nivelul de cultură şi civiliza , c., cee  ce impune un anumit comportament 
demografic şi social. Apare deci necesitatea unei analize geodemografice diferenţiate pe 
cele două categorii de subpopulaţie care să evidenţieze modelul geodemografic specific 
uneia

9.1. Structura etnică a populaţiei (engl. ethnic structure of population, fr.structure 
éthnique de la population), se determ a raport înt  numărul populaţiei unei etnii (Px) şi 
numă l al populaţiei, exprimat în procente: 

= 

Structura etnică şi confesională a populaţiei prezintă importanţă în studiile de 
geografie umană prin diferenţierea fenomenelor geodem

 confesiuni religioase sau invers în cadrul unei confesiuni mai multe etnii, fapt 
confirmat de realitate.  

Fiecare etnie sau confesiune are un an
ţie  et a

 sau alteia dintre ele.  
Având în vedere aşadar acest criteriu al structurii populaţiei se vorbeşte în literatura 

de specialitate de studii de geodemografie diferenţiată.   
 

ină c re
rul tota

PSx P
100x
⋅  

itate etnică a populaţie (engl. the index of ethnical 
homogenity of population, fr. l'indice d'homogénéite ethnique de la population), se 
calculează prin raportarea produsului dintre suma minorităţilor şi numărul acestora la 
populaţia totală, după formula: 

Ioe = 

 
mogen9.2. Indicele de o

10−
⋅∑ N

P
m

m  

unde: 
Ioe = indicele de omogenitate etnică 
Σm = suma minorităţilor (numărul persoanelor ce alcătuiesc etniile respective) 
Nm = numărul minorităţilor  
P = populaţia totală 
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10. PROIECTAREA POPULAŢIEI 
 

Proiectarea populaţiei (engl. population projection, fr. projection de la population), 
presu  sau mai 
mare i migraţie. Pentru 
aceasta există două posibilităţi:  

nţiat, după caracteristicile 
menţionate anterior. 

torită faptului că răspunde mai bine 
cerinţelor de planificare, economică, s ică, etc.  

 a) globale: - matematice 
  - economice 

onentelor 

proiectare a populaţiei, presupun adăugarea la 
numă . Dintre acestea amintim: 

Pn = P1 + n∆ 
progresia geometrică, ce utilizează rata medie  

unde: 
Pn = populaţia proiectată după n ani 
P1 = populaţia existentă (la ultimul re
∆ = sporul mediu anual 
r = rata medie anuală de creştere 
n = numărul d ai perioadei proie
Proiectând p a României pentr 5 de ani faţă ântul din 

1992 vom obţine: 

pune estimarea numărului acesteia pentru o perioadă de timp mai mică
 în viitor, în anumite condiţii ipotetice de natalitate, mortalitate ş

a) proiectarea globală a numărului populaţiei, fără a face diferenţieri pe sexe , vârstă, 
ocupaţie; 

b) proiectarea numărului populaţiei în mod difere

Desigur cea de-a doua metodă este preferată, da
ocială, urbanist

Există trei metode de proiectare: 
       
       b) comp
 
10.1. Metodele matematice de 
rul existent al populaţiei, a ratei de creştere
- progresia aritmetică, ce utilizează sporul mediu anual  

- 
Pn = P1(1 + r)n

censământ) 

e ani ctate 
opulaţi u următorii 2 de recensăm

 
Anii Progresie geometrică 

(r = 0,38656 %) 
Progresie aritmetică 

∆ = 83.342 
1992 21.559.910 
1997 

2007 

2017 

0 

73.958.660 

21.559.910 
21.976.620 
22.393.330 
22.810.040 
23.226.750 
23.643.460 

2002 26.560.93
22.822.070 

2012 47.814.580 
33.986.910 

 
Din tabel se observă că diferenţele sunt foarte mari de aceea se recomandă ca 

aces ntru perioade scurte.Atunci când rata de creştere are 
tendi

 = intervalul de timp pentru care se face proiectarea  
Px = numărul populaţiei proiectare 
a, b, c, = parametrii ecuaţiei  

te metode să se utilizeze pe
nţă oscilantă şi se cunosc datele mai multor recensăminte se utilizează pentru 

proiectarea populaţiei prin extrapolare parabola de gradul doi: 
Px = a + bx + cx2,  

când se cunosc trei recensăminte şi de gradul trei: 
Px = a + bx + cx2 + dx3, 

când se cunosc patru recensăminte  
unde: 
x
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10.2. Metodele economice, acestea presupun proiectarea populaţiei în funcţie de 
factorii social-economici fiind ştiut faptul că aceştia influenţează evoluţia numărului şi 
structurii populaţiei. Ele se aplică în special la nivel regional (pe unităţi administrative) 
unde

estora.  
 
10.3. Metoda componentelor, este cea mai importantă deoarece proiectarea 

populaţiei se realizează prin proiectarea subpopulaţilor pe diverse caracteristici: vârstă, 
sex, activă, urbană, rurală, etc. 

 

omodare (adaptare economică şi lingvistică), 
apoi 

iază analitic fenomenele demografice în cadrul unei anumite 
colec

 : 

a dintre demografia 
desc

. post-enumeration test, fr. enquête de contrôle), 
anch

ilor şi pentru a identifica omisiunile, dublele 
înreg

tă un bun sistem de 
înregistrare a actelor de stare civilă;  

                                                          

 corelaţia dintre populaţie şi dezvoltare se poate face mai uşor.  
Datorită corelaţilor ce trebuie făcute între o multitudine de factori, acest gen de 

proiectări au un caracter complex, utilizarea lor întâmpinând o serie de dificultăţi. Astfel se 
şi explică utilizarea relativ redusă a ac

Această metodă are la bază proiectarea fenomenelor demografice mai întâi 
(natalitate, mortalitate, migraţie), pentru ca apoi aceasta să se facă pe subpopulaţii şi total 
populaţie. Cu cât perioadele de proiectare sunt mai scurte cu atât şi estimările vor fi mai 
exacte şi mai puţin afectate de erori. 

 
 

DICŢIONAR1

1. Aculturaţie (engl. acculturation, fr. acculturation), proces de adaptare la o nouă 
cultură pe care îl parcurge un individ (grup) provenit dintr-o cultură diferită atunci când 
ajunge în contact nemijlocit cu un nou mediu socio-cultural; proces de asimilare a unor 
elemente ale noii culturi (moravuri, norme, valori, simboluri, etc.) şi de schimbare a 
vechilor trăsături culturale. Procesul este valabil în special pentru migraţie. Persoanele 
migrante pot parcurge iniţial un proces de ac

unul de a. şi atunci când se realizează integrarea complectă a persoanelor migrante 
în noul mediu, este vorba de asimilare.   

2. Analiză demografică (engl. population analysis, fr.analyse démographique), 1. 
Parte a demografiei care stud

tivităţi. În demografia germană, a.d. este considerată sin. pentru demografia 
matematică. Termenul este larg folosit în special în demografia franceză în care el 
desemnează studiul fenomenelor demografice şi al inter-relaţilor dintre acestea, fără 
referire la alte fenomene. Un manual clasic

Roland Pressat, "L'analyse démographique. Conncepts-Méthodes-Resultats'' (Paris  
1969). 2. Parte a demografiei teoretice, care aplică metodele analizei matematice (si.cu 
demografia matematică). A.d. este considerată ca fiind legătur

riptivă şi cea teoretică.  
3. Anchetă de control (engl
etă, pe bază de sondaj, efectuată după încheierea lucrărilor recensământului pentru a 

verifica volumul şi calitatea înregistrăr
istrări, erorile de înregistrare, etc.     
4. Anchetă de teren ( engl. field survey, fr. enquête sur le terain), cercetare făcută 

pe teren în vederea înregistrării evenimentelor demografice. Se face fie ca înregistrare 
totală, fie ca anchetă prin sondaj şi poate îndeplini mai multe funcţii:  

a) mijloc suplimentar de culegere a datelor în ţările în care exis

 
1 Extras din "Mică enciclopedie de demografie" de Vladimir Trebici, lucrare apărută la Editura ştiinţifică şi 
enciclopedică, Bucureşti, 1975 
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b) mijloc de culegere a datelor în ţările în care lipseşte un sistem de înregistrare a 
actelor de stare civilă sau este deficient.  

5. Anchetă demografică prin sondaj (engl. demographic sample survey, fr. 
enqu

nicile folosite , etc. 
Eşan

rează schimbările 
surve

chimbărilor 
ce au

rea 
carac

ectuali-funcţionari; 3) ţărani cooperatori; 4) tărani cu gospodării 
indivi

econ

emnate. 

orturi şi activităţi recreative, 
10) persoane care nu pot fi încadrate după profesiune, forţele armate. Aceste grupe de 

ête démographique par sondage), anchetă organizată după principile teoriei 
sondajului, pe bază de eşantion, aleator sau nu, în domeniul populaţiei. Se folosesc 
diferite variante după fracţia de sondaj, metoda de selecţie, teh

tionul poate fi, ca reprezentativitate, naţional sau la nivel micro.  
6. Anchetă în mai multe faze (engl. multi-round survey şi multistage sampling, fr. 

sondage à passages répétés), anchetă repetată, în care se înregist
nite între date succesive. 
7. Anchetă într-o singură fază (engl. single round survey), anchetă efectuată o 

singură dată; se înregistrează informaţile despre evenimentele ce s-au produs pentru 
persoanele din eşantionul de gospodării, de obicei în ultimele 12 luni. 

8. Anchetă succesivă (engl. follow-up survey, fr. rappel d'enquête), anchetă cu 
prilejul căreia se înregistrează evenimentele demografice prin consemnarea s

 avut loc în compoziţia gospodăriilor între înregistrările succesive.  
9. Categorie socială, grupare folosită în statistica din România, în prelucra
teristicilor ocupaţie, loc de muncă şi sector social-economic al locului de muncă 

(pentru populaţia activă), precum şi a diferitelor caracteristici pentru populaţia inactivă. 
Astfel, la recensămîntul din 1966, s-au determinat următoarele categorii sociale: 1) 
muncitori; 2) intel

duale; 5) meseriaşi (meseriaşi cooperatori, meseriaşi particulari); 6) alţii.  
10. Categorie socio-profesională, grupare folosită în statistica şi demografia unor 

ţări occidentale, pe baza combinării caracteristicilor ocupaţie şi situaţie în profesiune.   
11. Ciclul de viaţă al familiei (engl. life cycle of the family, fr. cycle de la vie 

familiale), secvenţele evenimentelor demografice semnificative pentru familie: căsătoria, 
naşterea primului copil, naşterea ultimului copil, căsătoria ultimului copil, "cuibul părăsit", 
dizolvarea familiei. 

12. Clasificare internaţională standard a tuturor ramurilor de activitate 
omică (engl. international standard industrial classification of the all economic 

activities - ISIC, fr. classification internationale type de toutes les branches d'activité 
économique - CITI), clasificare recomandată de ONU pentru încadrarea tuturor activităţilor 
economice şi a populaţiei active într-un număr limitat de ramuri: 0) agricultură, silvicultură, 
vînătoare şi pescuit; 1) industrii extractive; 2-3) industrii de prelucrare; 4) construcţii şi 
lucrări publice; 5) electricitate, gaz, apă şi servicii sanitare; 6) comerţ, bănci, asigurări, 
afaceri; 7) transporturi, antrepozite şi comunicaţii; 8) servicii; 9) activităţi greşit des

Ramurile se împart în subramuri. Fiecare ţară foloseşte o clasificare proprie. Pentru 
comparabilitate internaţională se aplică clasificările ONU. În România, clasificarea cea mai 
generală a ramurilor economiei naţionale pentru repartizarea populaţiei ocupate, este: 1) 
industrie; 2) construcţii; 3) agricultură; 4) silvicultură; 5) transporturi; 6) telecomunicaţii; 7) 
circulaţia mărfurilor; 8) gospodăria comunală, de locuinţe şi alte prestări de servicii 
neproductive; 9) îmvăţământ, cultură şi artă; 10) ştiinţă şi deservire ştiinţifică; 11) ocrotirea 
sănătăţii, asistenţă socială şi cultură fizică; 12) administraţie; 13) celelalte ramuri. 

13. Clasificare internaţională standard a profesiunilor (engl. international 
standard classification of occupations - ISCO, fr. classification internationale type des 
professions - CIPT), clasificare internaţională adoptată de O.I.M. cuprinde următoarele 
grupe mari: 0) persoane exercitând o profesiune liberală, tehnicieni şi asimilaţi; 1) directori 
şi cadre administrative superioare; 2) angajaţi de birou; 3) vânzători; 4) agricultori, pescari, 
vânători, muncitori la pădure şi asimilaţi; 5) mineri, lucrători la carieră şi asimilaţi; 6) 
lucrători din transporturi şi comunicaţii; 7-8) artizani, meşteşugari, lucrători manuali 
neâncadraţi în altă parte; 9) lucrători specializaţi în servicii, sp
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ocup

 propusă de Colin Clark şi Jean 
Foura

unui 
anum

; c. celor căsătoriţi în 
acela

ensiunea familiei. Poate fi natural sau primitiv şi conştient sau malthusian. 
l de 

către

nsiderat legitim dacă naşterea s-a produs după încheierea 
căsă

arcinii. 

rmenul superconurbaţiune care desemnează o 
c. de

Copil legitim (engl. legitimate child, fr. enfant légitime), copil născut în cadrul 
unei căsătorii, chiar dacă concepţia a avut loc înainte de încheierea acesteia. 

21. Copil nelegitim (natural) (engl. illegitimate child sau natural child, fr. enfant 
illégitime sau enfant naturel), copil ai cărui părinţi nu erau uniţi prin căsătorie nici în 
momentul concepţiei, nici în cel al naşterii. 

22. Curbă de activitate, reprezentare grafică a valorilor dintr-o tabelă de activitate 
(Fig. 2.)  

 

formă sintetică o 
serie

aţii sînt detaliate pe grupe mai mici. Pe baza clasificărilor internaţionale de mai sus, 
ca şi pe baza clasificărilor naţionale, populaţia activă se repartizează: după sex şi vârstă, 
după situaţia în profesie şi după ramura economică, după situaţia în profesie şi categoria 
de ocupaţie. O posibilitate de repartiţie a populaţiei active

stié, are în vedere sectoarele: primar (agricultură, pescuit, vânătoare, etc.), secundar 
(industrie, construcţii etc.), terţiar (servicii, administraţie etc.). 

14. Cohortă (engl. cohort, fr. cohorte), totalitatea persoanelor care, în decursul 
it interval de timp, au trăit unul şi acelaşi eveniment demografic (naştere, căsătorie 

etc.). Se disting: c. celor născuţi în acelaşi interval de timp  (un an)
şi interval de timp, c. feminină fertilă, c. şcolară etc. 
15. Compartiment demografic sau procreativ (engl. reproductive behaviour, fr. 

comportement procréateur), atitudine a unui cuplu de căsătoriţi faţă de reproducere, adică 
faţă de dim

16. Concepţie (engl. conception, fr. conception), act de fecundare a unui ovu
 spermatozoid, marcând începutul gravidităţii femeii respective. 
17. Concepţie prenupţială (engl. pre-marital conception, fr. conception prenuptiale), 

concepţie înainte de încheierea căsătoriei, potrivit normelor legale în vigoare; copilul 
născut dintr-o c.p. este co

toriei. 
18. Contracepţie (engl. contraception, fr. contraception) V. Prevenire a s
19. Conurbaţiune (engl. conurbation, fr. conurbation), oraş cu peste 10 milioane de 

locuitori, rezultat din contopirea mai multor oraşe. Termenul a fost introdus de P. Geddes 
şi definit de C.A. Fawcett. Se utilizează şi te

 dimensiuni mai mari. 
20. 

Fig. 2. Curba ratelor de activitate a populaţiei 
în regiunile dezvoltate şi în curs de dezvoltare 

 
De mare importanţă analitică este c.a. feminină care exprimă în 
 de particularităţi sociale, economice şi culturale ale participării femeilor la activitatea 

economică.   
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23. Deces (moarte) (engl. death, fr. décès), încetare definitivă a funcţiilor vitale după 
trecerea unui timp oarecare de la naştere sau după metodologia ONU, "dispariţia definitivă 
a oricărei evidenţe a vieţii în oricare moment de timp după ce a avut loc naşterea vie 
(încetarea post-natală a funcţiilor vitale fără posibilitate de resuscitare)". 

24. Demografie (gr. demos ,,popor,, + graphe ,,descriere,, ; engl. demography, 
fr.démographie), ştiinţă avînd ca obiect populaţiile umane pe care le studiază sub aspectul 
numărului şi al repartizării geografice, structurării după diferite caracteristici demografice şi 
socio-economice, evoluţiei lor, precum şi al factorilor ce determină schimbările numărului 
şi structurii, pentru a pune în lumină regularităţile după care se produc fenomenele 
demografice. În acest scop d. foloseşte cu precădere metode cantitative-statistice, 
matematice, modele. D. a fost definită de-a lungul timpului foarte divers, lucru care se 
explică, pe de o parte, prin împrejurările istorice în care a apărut şi s-a dezvoltat această 
ştiinţă iar, pe de altă parte, prin caracterul biologic şi, în acelaşi timp, social pe care îl au 
fenomenele demografice. Sub raport istoric, d. a apărut odată cu statistica, desprinzîndu-
se treptat de sub "tutela" ei, pentru a deveni o ştiinţă autonomă. De asemenea, datorită 
aspectului dual - biologic şi social - al fenomenelor sale, d. a cunoscut un proces de 
"biologizare" şi altul, mai recent, de "sociologizare". În consecinţă, se pot distinge două 
abordări ale d.: în sens îngust, corespunzând specificităţii obiectului ei, d. studiază cu 
metode statistico-matematice populaţile umane, concentrându-şi atenţia asupra fertilităţii, 
mortalităţii, nupţialităţii şi migraţiei, iar în sens larg, corespunzând caracterului 
interd

ariale, ecologie umană) şi ştiinţe sociale 
(econ

milile sunt distribuite după numărul copiilor. 
Se p

ution, fr. composition par 
âge s ă, ca urmare a legilor 
cons

cepţie (engl. months exposure per 
conc

fr. émigration), migraţie privită din punctul de vedere 
al loc d a

ăţii la nivelele anterioare. 
ermenul a fost introdus de demograful american Robert C. Cook în 1953; în 1954 el a 

lansat expresia de "bombă a  (popul relu  alţi 

isciplinar al obiectului ei, studiază în plus mobilitatea socială, structura social-
economică a populaţiei şi factorii social-economici care influenţează fenomenele 
demografice, precum şi raportul reciproc dintre populaţie şi economie. Definiţiile variază în 
funcţie de ştiinţele pe care le reprezintă autorii lor: ştiinţe ale naturii (biologie, genetică, 
medicină, antropologie, biometrie, matematici actu

omie politică, sociologie, geografie, istorie etc.).    
25. Dimensiune (mărime) a familiei (engl. family size, fr. dimension de la famille), 

număr mediu de copii ce revine de o familie, în sens restrâns, determinat obişnuit pe baza 
datelor recensământului populaţiei, în care fa

ot lua în considerare toţi copii născuţi în decursul perioadei până în momentul 
recensământului sau numai copiii supravieţuitori.  

26. Distribuţie stabilă pe vârste (engl. stable age distrib
table), structură neschimbată pe vârste într-o populaţie stabil

tante de mortalitate şi fertilitate; structura pe vârste a unei populaţii stabile este 
independentă de structura iniţială pe vârstă.   

27. Durată medie a expunerii la risc pe o con
eption, fr. durée moyenne d'exposition au risque par conception), durată, exprimată în 

luni, în cursul căreia un cuplu este expus riscului de concepţie.  
28.Echistică (engl. ekistics), ştiinţa aşezărilor umane.  
29. Emigrare (engl. emigration, 
alităţii de plecare, de obicei în ca rul migr ţiei internaţionale. Persoanele cuprinse în 

acest flux migratoriu se numesc persoane emigrante. 
30. Eveniment demografic (engl. vital event, fr.événement), unitate statistică în 

demografie reperezentând "cazul" de naştere, deces, căsătorie, divorţ. Prin extensie, se 
referă şi la schimbarea domiciliului legal (migraţia), schimbarea statutului profesional etc. 
Interpretarea e.d. este probabilistică. 

31. Explozie demografică (engl. population explosion, fr. explosion 
démographique), proces demografic modern, caracteristic populaţiei ţărilor în curs de 
dezvoltare, constând din accelerarea foarte rapidă a ritmurilor de creştere a populaţiei, ca 
urmare a scăderii bruşte a mortalităţii şi menţinerii fertilit
T

 populaţiei" ation bomb), p at şi de P.Ehrlich şi de
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demografi de tendinţă neom  extr  în tarea 
grafică a creşterii populaţiei mondiale în perioada 1 - 2000 (Fig. pulaţiei 
mondiale pe continente în perioada 1850 - 2000). Accelerarea ritmurilor de creştere a 
populaţiei mondiale se vede din tabelul de mai jos: 
 

Anii Populaţia Ritmul mediu 
anual de creştere 

(%) 

Perioada de dublare 
a popula i ritmul 

respectiv (ani) 

althusiană emă. Expresia este tărită de reprezen
   . Numărul po850 

(milioane) ţie

1 2 3 4 
Înaintea erei noastre:   

7000 - 6000 5 - 10 - - 
Era noastră:   

1 200 - 400 - - 
1650 470 - 545 - - 
1750 629 - 961 0,4 173 
1800 813 - 1125 0,4 173 
1850 1128 - 1402 0,5 139 
1900 1550 - 1762 139 0,5 
1950 2486 0,8 86 
1960 2982 1,8 38 
1965 3289 2,0 35 
1970 3632 2,0 35 
1974 3900 2,0 35 
1980 4450 1,75  
1985 4837 1,67  
1990 5246 1,63  

 
E.d. constituie obiectul a numeroase teorii despre populaţie, al atenţiei guvernelor 
naţio

opulaţie, care constituie numitorul ratei sau probabilităţii, având 
posib

ille), unitate biologic-socială care are drept principală 
caracteristică raporturile de rudenie dintre persoanele ce o alcătuiesc. Alte caracteristici 
ale f.: locuinţă comună şi buget comun. În mod obişnuit f. este compusă din: soţ şi soţie; 
soţ, soţie şi copii necăsătoriţi; unul dintre soţi şi copii necăsătoriţi. La recensământul din 
1966 din România f. a fost definită ca totalitatea persoanelor legate prin raporturi de 
rudenie care locuiesc împreună şi consumă din acelaşi buget. F. este un concept 
demografic-sociologic fundamental.  

 
 

nale şi ONU. Se propun diferite soluţii de politică demografică. 
32. Expunere la risc de concepţie (engl. exposure to the risk of conception, fr. 

exposition au risque de conception), noţiune probabilistică care arată riscul ca evenimentul 
de concepţie să aibă loc în perioada favorabilă producerii sale în cadrul unui cuplu. 
Frecvenţa acestui eveniment are semnificaţia, ca şi în cazul altor evenimente demografice, 
unei probabilităţi empirice. 

33. Expus la risc (engl. exposed to risk, fr. exposé au risque), persoană dintr-o 
anumită populaţie sau subp

ilitatea obiectivă de a suferi un risc (demografic). Riscurile diferă de la o populaţie la 
alta, de la o subpopulaţie la alta. Astfel riscului de deces îi este expusă întreaga populaţie, 
riscului de căsătorie numai populaţia nupţială, riscului de divorţ este expusă numai 
populaţia căsătorită. Pentru ca interpretarea şi măsurarea să fie corecte, se are în vedere 
întodeuna o populaţie iniţială, analogă cu urna lui Bernoulli din care se "extrag" persoanele 
cu un anumit grad de risc. 

34. Familie (engl. family, fr. fam
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Fig. 3. „Paharul demografic” (desen de Francois Guillot, apărut în „El Correo de la 
UNESCO” mai 1974) 

 
35. Familie biologică (engl.biological family, fr. famille biologique), familie în sens 

restrâns, cuprinzând soţii şi copii lor, de obicei necăsătoriţi. O legitate constantă în ultimii 
ani arată creşterea mai rapidă a numărului familiilor în raport cu numărul populaţiei, ca 
urmare a scindării familiei pe măsură ce copiii se căsătoresc, însoţită de reducerea 
dimensiunii medii a familiei, prin aplicarea metodelor de planificare familială. Procesul 
poartă denumirea de nuclearizare a familiei. 
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36. Familie extinsă (engl. extended family, fr. famille élargie), familie ce cuprinde 
soţul, şi soţia, copiii lor, necăsătoriţi şi căsătoriţi, bunicii şi nepoţii, respectiv două, trei 
generaţii. 

37. Familie statistică ( de recensământ ) (engl. census family şi statistical family, fr. 
famille statistique), familie definită cu prilejul unui recensământ. La recensămintele 
populaţiei în care unitatea de observare este gospodăria, familia se înregistrează sub 
formă de nucleu familial.  

38. Fecundabilitate (probabilitate de fecundare) (engl. fecundability, fr. 
fécondabilité), probabilitatea unei concepţii în perioada ciclului lunar. Noţiunea se aplică 
cuplurilor care nu folosesc mijloace contraceptive. 

39. Fecunditate (engl. fecundity, fr. fertilité), capacitate fiziologică, (a femeii, a 
cuplului sau a populaţiei) de a naşte copii vii. 

40.Femeie multipară (engl. multipara, fr. multipare), femeia care a născut mai mulţi 
copii. 

41.Femeie nulipară (engl. nullipara, fr. nullipare), femeia care nu a născut nici un 
copil. 

42.Femeie primipară (engl. primipara, fr. primipare), femeia care a născut un copil.  
43.Fenomen demografic, termen general, fără o definiţie riguroasă, care 

desemnează trăsăturile ce se desprind din tratarea statistică a unei mase de evenimente 
demografice. De ex. naşterea este un eveniment demografic în timp ce natalitatea este 
f.d.; în mod similar moartea şi mortalitatea, căsătoria şi nupţialitatea, divorţul şi 
divorţialitatea. Masa de evenimente se comportă după legi statistice. 

44. Fertilitate (engl. fertility, fr. fécondité), manifestare efectivă a fecundităţii, 
măsurată statistic cu diferiţi indicatori: număr de copii născuţi de o femeie în perioada ei 
fertilă, productivitatea căsătoriilor etc. De obicei f. este mult inferioară fecundităţii. 

45. Fertilitate a femeilor (engl. female fertility, fr. fécondité féminine), frecvenţă a 
naşterilor în sânul unei populaţii feminine. 

46. Fertilitate naturală (engl. natural fertility sau fertility of noncontracepting couples, 
fr. fécondité naturelle), fertilitate a cuplurilor care nu folosesc mijloace de limitare a 
naşterilor, contraceptive sau abortive, având un comportament demografic natural sau 
primitiv. După studile lui L.Henry rata generală a natalităţii la o populaţie care are fertilitate 
naturală şi deci nu practică metode de limitare se ridică la 60 ‰ 

47. Flux (curent) migratoriu (engl. flow of migrants, fr. courant migratoire), numărul 
total al deplasărilor efectuate în cursul unei perioade de la o zonă de origine comună către 
o zonă de destinaţie comună. Datele statistice asupra migraţilor pot fi grupate după zonă 
de origine şi zonă de destinaţie pentru a forma o matrice a fluxurilor  migratorii n(n -1) sau 
un  ansamblu  de  cupluri  de  fluxuri   n(n - 1)/2; curentul de la zona i la zona j este Mij, iar 
curentul invers este Mji. Pe aceasta se bazează modelele de migraţie, calculul 
probabilităţilor de migraţie etc. O formă mai simplă este balanţa-şah a mişcării migratorii.    

48. Funcţie de fertilitate (engl. fertility function, fr. fonction de fécondité), distribuţie 
a ratelor fertilităţilor după vârstă, descriind evoluţia fertilităţii în raport cu vârsta; element 
principal al unei tabele de fertilitate.  

49. Generaţie (engl. generation, fr. génération), 1. Cohortă specială, cuprinzând 
persoanele născute în acelaşi interval de timp (de obicei un an); este deci cohorta celor 
care au trăit împreună evenimentul de naştere ; 2. Descendenţă a unui grup dintr-un 
ascendent comun ; acesta este sensul biologic, respectiv genealogic în perspectiva g. ce 
se succed (g.mamelor - g. fiicelor; g. taţilor - g.fiilor). În această a doua accepţie a g., se 
determină durata medie a unei g. sau distanţa medie dintre g. succesive, considerată în 
medie ca fiind de 30 de ani. Există teorii sociologice, istorice etc., referitoare la g. şi 
succesiunea lor (Auguste Comte, Antoine Augustin Cournot, Wilhelm Dilthey, Leopold von 
Ranke, José Ortega y Gasset etc.), care au legătură şi cu noţiunea demografică de g. 

 51



50. Generaţie feminină (engl. female generación şi maternal generation, fr. 
génération féminine), cohortă alcătuită din persoane de sex feminin (generaţie) ; văzută în 
perspectiva succesiunii "mame-fiice". Importantă pentru determinarea înlocuirii generaţilor 
şi calculul unor indici. 

51. Generaţie masculină (engl. male generation şi paternal generation, fr. 
génération masculine), cohortă alcătuită din persoane de sex masculin (generaţie); văzută 
în perspectiva succesiunii "taţi-fii". 

52.Gospodărie (Menaj) (engl. household şi hearth, fr. ménage şi feu (ist.)), 
totalitatea persoanelor legate prin relaţii de rudenie, care locuiesc împreună şi duc un trai 
comun, cu acelaşi buget; unitate complexă socio-economică şi demografică. Există 
diferenţe metodologice de la o ţară la alta, dar, în general, la definirea g. sânt prezentate 
cele trei elemente caracteristice arătate mai sus, principalele fiind locuinţa comună şi 
"masa comună". Cu excepţia recensământului populaţiei din 1956, când s-a folosit ca 
unitate de înregistrare familia, la toate celelalte recensăminte din ţara noastră s-a folosit g. 
La recensământul din 15 martie 1966 g. a fost definită ca fiind alcătuită din : "persoane 
care locuiesc împreună în mod obişnuit având, în general, legături de rudenie şi care 
participă în totalitate sau parţial la formarea veniturilor şi cheltuielilor lor". S-au considerat 
însă g. şi grupurile de două sau mai multe persoane între care nu există legături de 
rudenie, dar care, prin înţelegere, se gospodăreau împreună, ducând un trai comun. 
Persoanele care un aparţineau de o g. şi la data recensământului au declarat că locuiesc 
şi se gospodăresc singure, precum şi persoanele singure din unităţile de locuit în comun 
au fost înregistrate ca g. de o singură persoană. Întrucât din cele trei funcţii ale g.: funcţia 
de familie, cea de unitate de venituri şi consum şi cea de producţie, ultima se reduce tot 
mai mult, este raţional ca în locul termenului g. să se adopte cel de m.  

53. Graficul lui Lexis (Diagrama lui Lexis) (engl. Lexis diagram, fr. diagramme de 
Lexis), formă specială de grafic, denumită şi reţea demografică, constând dintr-un sistem 
de coordonate rectangulare; scara pe axa absciselor ; se deosebeşte prin faptul că are în 
plus diagonale trasate de pe axa absciselor. În felul acesta, întregul grafic apare ca o 
mulţime de pătrăţele, împreună cu diagonalele respective. În principiu, axa orizontală este 
axa timpului, iar axa verticală - axa vârstei sau a duratei. Considerând că fiecare 
eveniment demografic este funcţie de timp, acesta poate fi reprezentat printr-un punct; 
durata acestuia este figurată printr-o linie. Întrucât evenimentele demografice reprezintă o 
mulţime (naşteri, decese etc.) ele pot fi figurate ca variabile continue cu valori cuprinse 
într-un interval sau într-o arie. Principalele elemente ale g.L. sunt: vârsta sau durata 
(x,x+1), generaţia (t,t+1), timpul de observare (z,z+1), exprimate obişnuit în ani. Generaţia 
reprezintă mulţimea de puncte de naştere pe dreapta t,t+1; perioada de observaţie este 
mulţimea de puncte pe dreapta z,z+1,reprezentând valorile timpului; vârsta este mulţimea 
de puncte cuprinse între x şi x+1, exprimând valorile vârstei în funcţie de timp. În mod 
corespunzător, se disting masa de puncte mortuare, masa de căsătorii etc. Forma cea mai 
simplă a g.L. se poate vedea în fig.   .  

Dreapta NV reprezintă o linie a vieţii care se continuă: o persoană născută la 1iulie 
1973 având vârsta exactă de 3 ani; dreapta NM este o linie a vieţii întreruptă prin moarte: 
persoana născută la 1iulie 1971 a decedat la 1iulie 1973 în vârstă de doi ani. Punctul N 
este un punct de naştere, iar punctul M este este un punct mortuar. Relaţia generală este: 
z = t + x, unde t = z - x; x = z - t. În realitate demografia nu consideră o linie a vieţii, un 
punct de naştere sau un punct mortuar, ci o mulţime de asemenea linii şi puncte, ceea ce 
duce la reprezentarea lor prin intervale: generaţia este cuprinsă între t1 şi t2, vârsta este 
x1 şi x2, timpul de observare este z1 şi z2. De aici: 

z1 + z2 = (t1 + t2) + (x1 +x2),          
de unde: 

t1 + t2 = (z1 +z2) - (x1 + x2) 
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Fig.   . arată această reprezentare prin intervale. Mulţimea de puncte de naştere, 
figurate pe segmentul de dreaptă ce reprezintă anul 1970, este generaţia anului 1970; 
masa de puncte mortuare cuprinse în intervalul vârstei de 1 an în 1973 reprezintă 
decesele înregistrate în acel an pentru persooanele în vârstă de 1 an; mulţimea de linii ale 
vieţii ce se întâlnesc cu linia 1 iulie 1973 la vârsta de 1 an (PP') reprezintă numărul 
supravieţuitorilor la acea dată de observare. Noţiunile corespunzătooare sunt "colectivităţi" 
de: "supravieţuitori", "născuţi", "decedaţi" etc., care reprezintă cohorte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
 
 

Fig. 4. - Graficul lui Lexis 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. - Generaţie şi masă de puncte mortuare în graficul lui Lexis 
 
54. Grupă (categorie) de ocupaţii (engl. occupational group sau occupational class, 

fr. groupe professionnel), mai multe ocupaţii reunite pe baza unor caracteristici omogene 
sau similare.  

55. Imigraţie (engl. immigration, fr. immigration), migraţie privită din punctul de 
vedere al localităţii de destinaţie, de obicei în cadrul migraţiei internaţionale. Persoanele 
cuprinse în acest flux migratoriu se numesc persoane imigrante (I). 

56. Indicator (engl. indicator, fr. indicateur şi indice), caracteristică, exprimată 
numeric, a unei categorii economice sau sociale. Este noţiunea cea mai generală pentru o 
expresie numerică determinată pe bază de observaţii statistice. Forma de exprimare a i. 
poate fi: o medie, o mărime relativă, un indice etc. 

57. Indice (engl. index, fr. indice), număr caracteristic obţinut ca raport între mărimea 
unui indicator statistic la momentul t (mărime curentă sau de comparat) şi mărimea lui la 
momentul 0 (mărime de bază sau de referinţă). Se exprimă, obişnuit în procente. În 
terminologia mai veche, termenul folosit era: engl. index number. În afară de măsurarea 
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dinamicii, i. se foloseşte la măsurarea raportului dintre două mărimi coexistente în spaţiu. 
Se foloseşte însă şi cu alte accepţiuni mai generale, cu sens de indicator. 

58. Infertilitate (engl. infertility, fr. infécondité), imposibilitatea de a da naştere unor 
feţi vii şi viabili, datorită unor cauze diferite. Există mai multe noţiuni : i. totală şi potenţială, 
dorită sau voită, temporară sau definitivă etc.  

59. Linie a vieţii (engl. life line, fr. ligne de vie), segment de dreaptă ce leagă 
momentul naşterii de punctul mortuar sau de punctul de observare. 

60. Localitate (zonă) de destinaţie (sosire) (engl. place of destination sau place of 
arrival, fr. lieu de destination sau lieu d'arrivée), localitate în care îşi stabileşte domiciliul 
persoana migrantă. Se apreciază că există factori de "actracţie" care determină aşezarea 
migranţilor într-o localitate: disponibilitatea unor locuri de muncă mai bune, facilităţi pentru 
un venit mai mare, condiţii favorabile de a obţine o educaţie sau specializare mai bună, 
condiţii mai bune de locuit şi de trai etc. După unele teorii există şi aşa-numiţii factori de 
intervenţie în mişcarea migratorie: între punctul de origine şi cel de destinaţie pot exista 
obstacole de intervenţie (de respingere şi de atracţie); pe aceată bază se construiesc 
modele de migraţie, cu variabile de atragere şi de respingere.  

61. Localitate (zonă) de origine (plecare) (engl. place of origin sau place of 
departure, fr. lieu d'origine sau lieu de départ), localitate din care pleacă persoana 
migrantă, cu schimbarea definitivă a domiciliului stabil. După unii autori există factori de 
"respingere", care determină plecările, cum ar fi: scăderea resurselor naţionale, pierderea 
locurilor de muncă, tratament discriminatoriu din punct de vedere religios, politic, etnic, 
etc., catastrofe etc.  

62. Longevitate (engl. life span, fr. longévité), vârstă maximă până la care poate trăi 
fiinţa umană ca specie, în cele mai bune condiţii; se evaluează în general la 100 de ani şi 
se presupune că această limită nu s-a schimbat în timp. 

63. Megalopolis , fuziune sau concrescenţă de oraşe care depăşeşte cifra de 
12.500.000. locuitori. Termenul a fost propus de J.Gottmann pentru oraşul gigant care se 
întinde de la Boston la New York (250 km) şi de la Philadelphia la New York (100 km) şi 
care însumează oraşe cu o populaţie totală de 38 milioane de locuitori.  

64. Metode contraceptive (anticoncepţionale) (engl. contraceptive methods şi birth 
control methods, fr. méthodes contraceptives sau anticonceptionnelles), mijloace cu 
ajutorul cărora se împiedică concepţia. Există mai multe clasificări ale m.c.: mijloace cu 
adjuvant şi mijloace fără adjuvant; din prima categorie fac parte mijloacele mecanice şi 
mijloace chimice. După prof. Allan Guttmacher există 14 mijloace contraceptive. Cele mai 
recente sunt pilula şi steriletul (dispozitiv intrauterin ).  

65. Mişcare migratorie (engl. migratory movement, fr. mouvement migratoire), parte 
din mişcarea totală a populaţiei care se datorează migraţiei, cealaltă fiind mişcarea 
naturală. 

66. Mişcarea generală a populaţiei (engl. general population movement, fr. 
mouvement général de la population), schimbările survenite în numărul şi structura 
populaţiei în decursul timpului, ca urmare a evenimentelor demografice. Unitatea de 
observare este evenimentul: naşterea, decesul, căsătoria, divorţul, schimbarea domiciliului 
permanent, iar sursa informaţională principală este statistica stării civile. M.g.p. 
corespunde fluxurilor demografice şi cuprinde: mişcarea naturală şi mişcarea migratorie.  

67. Mişcarea migratoare (spaţială) a populaţiei (engl. migratory movement, fr. 
mouvement migratoire), transformările survenite în numărul şi structura populaţiei ca 
urmare a schimbărilor domiciliului permanent (statutului rezidenţial). 

68. Mişcarea naturală a populaţiei (engl. population natural movement, fr. 
mouvement naturel de la population), schimbările survenite în numărul şi structura 
populaţiei numai ca urmare a naşterilor, deceselor, căsătoriilor şi divorţurilor. 

69. Migraţie (exod) a (l) competenţelor (engl. brain drain, fr. exode des 
compétences sau fuite des cerveaux), formă a migraţiei internaţionale constând din 
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migraţia oamenilor de ştiinţă şi a lucrătorilor de înaltă calificare (ingineri, tehnicieni, medici, 
muncitori calificaţi etc.), de obicei, din ţările în curs de dezvoltare către ţările dezvoltate.  

70. Migraţie (mişcare migratorie) (engl. migration, fr. migrations sau mouvement 
migratoire), formă principală a mobilităţii geografice, constând din schimbarea definitivă a 
domiciliului stabil. Se face distincţia între mişcare locală - schimbare a domiciliului în cadrul 
aceleiaşi localităţi - şi m. propriu-zisă - schimbare a domiciliului între două localităţi 
distincte.  

71. Migraţie colectivă (engl. collective migration, fr. migration collective), migraţie 
organizată de grupe sau familii de persoane. 

72. Migraţie de lucru (engl. labour migration, fr. migration de travail), migraţie 
sezonieră a lucrătorilor, determinată de condiţii particulare de ofertă a locurilor de muncă 
în perioada respectivă (de ex., strângerea recoltei). 

73. Migraţie de reîntoarcere (remigraţie) (engl. return migration sau re-migration, 
fr. migrations de retour), migraţie al cărei flux are direcţia de la locul de destinaţie la locul 
anterior de origine. Când este organizată de autorităţi se numeşte repatriere. 

74. Migraţie externă (engl. external migration, fr. migration externe sau migration 
extérieure), migraţie în care localitatea de destinaţie se află pe un alt teritoriu decât 
localitatea de origine, indiferent dacă acest teritoriu este un stat suveran sau o unitate 
teritorial-administrativă.  

75. Migraţie individuală (engl. individual migration, fr. migration individuelle), 
migraţie făcută individual, mai ales de către lucrători. 

76. Migraţie internă (engl. internal migration, fr. migration intérieure), migraţie care 
are loc în graniţele aceluiaşi stat. 

77. Migraţie internaţională (engl. international migration, fr. migrations 
internationales), migraţie care are loc în afara graniţelor unui stat suveran. În general 
pentru m.i. se foloseşte ca sinonim migraţia externă. 

78. Migraţie pendulatorie ( navetism ) (engl. commuting, fr. navettes sau 
migrations alternantes), migraţie constând din deplasările zilnice ale lucrătorilor de la 
domiciliul stabil, situat într-o localitate, la locul de muncă, situat în altă localitate. 

79. Migraţie sezonieră (engl. seasonal migration, fr. migrations saisonnières), 
migraţie care are loc periodic în cursul anului (în anumite anotimpuri sau luni ale anului). 

80. Migraţie spontană (engl. voluntary migration, fr. migrations spontanées), 
migraţie bazată pe iniţiativa proprie a persoanelor migrante, spre deosebire de aşa-numita 
migraţie forţată, expulzare, evacuare etc. 

81. Mobilitate geografică ( spaţială ) a populaţiei (engl. geographical mobility sau 
spatial mobility, fr. mobilité géographique), totalul deplasărilor populaţiei în teritoriu, cu şi 
fără schimbarea domiciliului stabil, indiferent de durata absenţei din localitatea de origine 
(plecare). În noţiunea de mobilitate intră şi nomadismul, ca formă istorică de mobilitate, ca 
şi migraţia popoarelor, într-o anumită etapă istorică. În aceeaşi noţiune pot fi incluse 
invaziile, comerţul cu sclavi etc., ca unele care se caracterizează prin deplasări ale 
persoanelor. 

82. Morbiditate (lat. morbus "boală" ; engl. morbidity, fr. morbidité), frecvenţă sau 
intensitate a îmbolnăvirilor într-o populaţie. 

83. Mortalitate (a populaţiei) (engl. mortality, fr. mortalité), intensitatea sau 
frecvenţa evenimentului demografic "deces" în sânul unei populaţii. Termenul se foloseşte 
uneori cu semnificaţia de indice sau rată de mortalitate. 

84. Mortalitate diferenţială (engl. differential mortality şi mortality differences, fr. 
mortalité différentielle), intensitate a deceselor în sânul unor subpopulaţii constituite după 
anumite caracteristici. Când subpopulaţiile respective sânt stabilite după vârstă şi sex, 
m.d. se mai numeşte mortalitate specifică, iar indicii sau ratele se numesc indici (rate) 
după vârstă şi sex. Termenul "diferenţial" se referă în special la subpopulaţii constituite 
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după caracteristici sociale, culturale, economice etc. şi ca atare m.d. apare pe categorii 
sociale, socio-profesionale, pe mediile urban şi rural, pe ocupaţii etc. 

85. Mortalitate infantilă (lat. infans "de vârstă fragedă", "copil", engl. infant mortality, 
fr. mortalité infantile), mortalitate specifică după vârstă, exprimând intensitatea sau 
frecvenţa deceselor infantile (sub un an) în sânul unei populaţii. 

86. Mortalitate infantilă endogenă (engl. endogenous infant mortality, fr. mortalité 
infantile endogène), intensitate a mortalităţii infantile datorată cauzelor endogene 
(constituţia internă a noului născut şi împrejurările în care s-a produs naşterea: factori 
genetici, malformaţii congenitale, noxe ale gravidităţii şi naşterilor, leziuni obstreticale la 
naştere etc.). 

87. Mortalitate infantilă exogenă (engl. exogeneous infant mortality, fr. mortalité 
infantile exogène), intensitate a mortalităţii infantile datorată cauzelor exogene sau 
exterioare (accidente, intoxicaţii alimentare etc.). 

88. Mortalitate maternă (engl. maternal mortality, fr. mortalité liée à la maternité), 
intensitate a deceselor mamelor în urma naşterii; se măsoară cu ajutorul unui indice 
calculat prin raportarea numărului deceselor mamelor în primele 10 zile de la naştere la 
numărul născuţilor-vii, exprimat la 100.000. 

89. Mortinatalitate (engl. late foetal death şi still-births, fr. mortinatalité), intensitate 
sau frecvenţă a născuţilor morţi (a deceselor foetale târzii), măsurată cu un indice specific 
. 90. Naştere legitimă (engl. legitimate birth, fr. naissance légitime), naştere ce s-a produs 
în perioada ce a urmat încheierii căsătoriei, mama având deci starea civilă de "căsătorită". 

91. Naştere nelegitimă (engl. illegitimate birth, fr. naissance illégitime), naştere 
realizată de o mamă a cărei stare civilă este "necăsătorită".  

92. Naşteri (engl. births, fr. naissances), eveniment demografic, similar cu decesele 
sau căsătoriile, constând din produse ale concepţiei care au parcurs durata normală de 
gestaţie. Se foloseşte numai la plural; uneori este folosit termenul "născuţi".  

93. Născut viu (engl. live-born child, fr. énfant né vivant), produs al concepţiei 
expulzat sau extras complet din corpul mamei, independent de durata gestaţiei, şi care, 
după această separaţie, prezintă un semn de viaţă precum: respiraţia, activitatea cardiacă, 
pulsaţiile cordonului ombilical sau contracţia musculară dependentă de voinţă. În mod 
obişnuit, în statisticile demografice oficiale se includ numai n.v. 

94. Natalitate (engl. natality, fr. natalité), frecvenţă sau intensitate a naşterilor în 
sânul unei populaţii sau subpopulaţii; se măsoară cu ajutorul unor indicatori statistici. 

95. Neomalthusianism (engl. Neo-Malthusianism, fr. néomalthusianisme), doctrină 
demografică, inspirată din tezele lui Malthus privind raportul dintre dinamica populaţiei şi 
cea a mijloacelor de subsistenţă. Considerând creşterea populaţiei drept cauză a sărăciei 
şi mizeriei, n. preconizează - în vederea asigurării echilibrului între cele două procese - 
limitarea creşterii populaţiei (îndeosebi în ţările în curs de dezvoltare) prin diferite mijloace 
printre care războaiele. Printre susţinătorii diferitelor variante ale n. se numără: Margaret 
Sanger, R. Cook, W. Cook, W. Vogt, J. Huxley ş.a. 

96. Nivel de instruire (engl. educational status, fr. degré d'instruction), nivel de 
educaţie obţinut în sistemul de educaţie al ţării respective, atestat prin certificate şi 
determinat de tipul şcolii absolvite. La recensământul populaţiei caracteristica n.i. este 
echivalentă cu "ultima şcoală absolvită". Marea diversitate de instituţii şcolare în fiecare 
ţară face necesară adoptarea unor grupări compatibile la scară internaţională, care, în linii 
generale, au în vedere gradul sau treapta învăţământului.  

97. Nucleu familial (engl. nuclear family sau family nucleus, fr. noyau familial şi 
élément familial principal), familie completă alcătuită din soţ şi soţie, cu copii necăsătoriţi, 
precum şi familie alcătuită din unul din soţi (soţul sau soţia) cu copii necăsătoriţi. 

98. Număr mediu al copiilor pe o căsătorie (engl. average number of children per 
marriage, fr. nombre moyen de naissances par mariage), indicator obţinut din raportarea 
indicelui sintetic al productivităţii căsătoriilor la 1000, dacă acest indicator este exprimat în 
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promile. Când se determină pentru o cohortă (promoţie) de căsătorii cu fertilitatea 
încheiată, acest indicator este identic cu indicele descendenţei finale. 

99. Număr total al populaţiei (engl. total number of the population sau population, 
fr. effectif de la population), valoarea absolută a numărului unei populaţii sau subpopulaţii, 
determinată prin înregistrare, cu prilejul recensământului, al unor anchete speciale sau 
prin estimare. N.t.p. poate fi considerat: la o singură dată, ca indicator de moment ( la  
data  recensământului,  la 1 ianuarie al anului respectiv etc.) sau ca o medie într-o 
perioadă oarecare (indicator de interval). 

100. Observare continuă (repetată) (engl. continous sau repeated observation, fr. 
observation continue), extindere a observării în mai multe faze succesive, constând dintr-
un sistem de observare în care personalul de înregistrare vizitează fiecare gospodărie la 
intervale mai dese, de preferinţă lunar. 

101. Observare retrospectivă (engl.retrospective survey, fr. observation), observări 
sau anchete care conţin întrebări retrospective, referitoare la evenimente ce s-au produs 
într-o anumită perioadă anterioară anchetei sau intervalului. 

102. Obstacole preventive (engl. preventive checks, fr. obstacles préventifs), 
obstacole care pot frâna creşterea naturală a populaţiei şi care se reduce - după Malthus - 
la reţinerea morală (amânarea căsătoriei şi abstinenţă în căsătorie). 

103. Obstacole represive (malthusiene) (engl. positive checks sau Malthusian 
checks, fr. obstacles répresifs sau malthusiens), obstacole care se opun creşterii 
populaţiei şi o readuc în echilibru cu masa mijloacelor de subsistenţă (foamete, epidemii şi 
războaie). 

104. Ocupaţie (engl. occupation, fr. profession şi emploi), activitate socială utilă 
desfăşurată de o persoană într-una din ramurile muncii sociale şi care-i asigură sursa 
principală de venit. 

105. Oraş (engl. town şi city, fr. ville), localitate de tip urban cu caracteristici edilitare, 
economice, sociale şi culturale distincte. 

106. Perechi malthusiene (engl. planners, fr. couples malthusiens), cupluri care 
determină în mod conştient propria reproducţie, folosind mijloacele de planificare a 
familiei.  

107. Perechi nemalthusiene (engl. non-planners, fr. couples non-malthusiens), 
cupluri a căror reproducţie este determinată în exclusivitate de fertilitatea naturală; cupluri 
care nu folosesc mijloacele planificării familiei. 

108. Perioadă nefecundă (sterilă) (engl. sterile period, fr. période d'infécondabilité 
sau période de stérilité), perioadă în decursul căreia cuplul nu este capabil a da naştere 
unui copil; perioadă în care se manifestă sterilitatea temporară.  

109. Persoană căsătorită (engl. married person, fr. personne mariée), persoană 
care a contractat căsătoria. 

110. Persoană divorţată (engl. divorced person, fr. personne divorcée), persoană a 
cărei căsătorie a fost desfăcută prin divorţ.  

111. Persoană necăsătorită (celibatară) (engl. m. single sau bachelor; f. spinster, 
fr. célibataire), persoană de sex masculin sau feminin care nu a fost niciodată căsătorită. 

112. Persoană rezidentă (prezentă) (engl. permanent resident, fr. personne 
présente), persoană care, la data recensământului, este prezentă în localitatea respectivă 
unde are domiciliul stabil şi este înregistrată ca atare; face parte din populaţia rezidentă a 
localităţii respective şi prezentă la recensământ. 

113. Persoană temporar absentă (engl. temporary absentee, fr. absent temporaire), 
persoană care, la data recensământului , este absentă din localitatea în care îşi are 
domiciliul stabil. 

114. Persoană temporar prezentă (engl. visitor şi transiente, fr. personne de 
passage), persoană care se găseşte vremelnic în localitatea respectivă la data 
recensământului, dar are domiciliul stabil în altă localitate.  
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115. Piramidă a vârstelor (engl. population pyramid, fr. pyramide des âges), 
reprezentare grafică specială a repartiţiei populaţiei pe vârste, constând din două 
histograme, una pentru populaţia masculină, iar cealaltă pentru populaţia feminină, 
dispuse pe axa ordonatelor ca bază (numărul populaţiei de fiecare vârstă sau grupă de 
vârstă) şi pe axa absciselor perpendicular (valorile vârstei). Un ex. îl constitui p.v. 
populaţiei la recensământul de la 7 ianuarie 1992. P.v. are o mare importanţă descriptivă 
şi analitică; ea arată proporţile dintre efectivele pe sexe, vârste şi grupe de vârste, 
oglindind astfel "istoria" unei populaţii. Cu ajutorul ei se pot aprecia efectele unor 
fenomene ca:deficitul de naşteri din timpul războiului, pierderile datorate războiului, 
efectele procesului de îmbătrânire demografică, de reântinerire demografică, ale migraţiei 
etc. P.V. se mai poate constitui şi cu următoarele particularităţi: pe axa vârstelor se trec 
generaţile cărora le corespund aceste vârste, ceea ce reprezintă un fragment de analiză 
longitudinală. De asemenea, în locul frecvenţelor absolute care reprezintă numărul 
populaţiei la fiecare vârstă, se pot lua frecvenţele relative. În acest scop, cel mai raţional 
este ca numărul total al populaţiei, bărbaţi şi femei, să fie echivalent cu 10.000 sau 
100.000, determinându-se valorile pentru fiecare efectiv. În acest fel posibilităţile analitice 
sporesc şi p.v. unei populaţii concrete poate fi comparată cu un model matematic de 
populaţie stabilă, constituită pentru un efectiv total de 10.000 sau 100.000, după cum arată 
(Fig. 6.)  

Fig. 6.-Populaţia României pe vârste şi sexe la 1 iulie 1993 
Romania’s population by age and sex on July 1, 1993 

 
 
Apar clar surplusul şi minusul de populaţie masculină şi feminină la anumite vârste. 

Linia subţire marchează populaţia stabilă, constituită pe baza tabelei de mortalitate din 
1956 şi a indicelui de creştere a populaţiei cu 1,1% anual. Forma unei p.v. este 
semnificativă sub raportul tipului unei populaţii: una "tânără", în care populaţia tânără are o 
pondere mare, se caracterizează printr-o bază mai largă; una "bătrână" are partea de sus 
a piramidei mai mare etc. Demograful suedez Gustav Sundbärg a întocmit o tipologie 
(1907) a populaţilor după forma p.v.  În prezent, se foloseşte următoarea clasificare a 
tipurilor (Fig. 7) 
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Fig. 7. – Tipurile piramidei vârstelor 
 
Tipul 1, denumită piramida în formă de "accent circumflex", este caracteristic unei 

populaţii tinere, cum este cazul populaţiei din ţările în curs de dezvoltare; tipul 2, numit şi 
"căpiţă" sau "stog" este caracteristic ţărilor dezvoltate, în care procesul de îmbătrânire nu 
este prea avansat şi cu o fertilitate relativ ridicată care asigură alimentarea bazei; tipul 3, 
piramida de forma "urnei", caracterizează o populaţie cu simptome avansate de 
îmbătrânire demografică, ca urmare a scăderii puternice a fertilităţii, anunţând procesul de 
depopulare; în sfârşit, tipul 4, piramida în formă de "treflă", este caracteristic unei populaţii 
aflate în proces de reântinerire, urmând unui proces de îmbătrânire demografică (cazul 
populaţiei Franţei). 

116. Planificare a familiei (engl. family planning, fr. planification de la famille), 
determinarea conştientă de către un cuplu a numărului de copii (a descendenţei finale) şi a 
eşalonării naşterilor în timp. În definiţile recente se adaugă şi tratarea sterilităţii în vederea 
realizării numărului de copii doriţi. Aceasta presupune o educaţie corespunzătoare a 
cuplurilor, difuzarea cunoştiinţelor necesare, şi folosirea mijloacelor respective. 
Planificarea familiei este un model cultural care se instalează în sânul unei populaţii, al 
diferitelor grupe sociale etc., pe o anumită treaptă de dezvoltare. Încurajarea planificării 
familiei - care este o problemă de nivel microanalitic - de către stat, prin programe 
naţionale de planificare familială, este un obiectiv de politică demografică. Ca urmare a 
aplicării planificării familiei, familia de tip extins evoluează în direcţia familiei nucleare. 
Există numeroase sinonime: "planificarea naşterilor", "controlul naşterilor", "limitarea 
naşterilor" etc. care, în unele cazuri, fac confuzia între ceea ce se petrece la nivel 
microanalitic (familia) şi la nivelul macroanalitic (societatea), care urmăreşte o anumită 
politică demografică. În linii generale, mijloacele pentru realizarea p.f. cuprind două grupe: 
mijloace contraceptive sau anticoncepţionale şi mijloace abortive. La acestea se adaugă: 
sterilizarea voluntară şi abstinenţa. 

117. Politică demografică (politică a populaţiei) (engl. population policy, fr. 
politique démographique), sistem de măsuri şi de mijloace, adoptate de un stat, pentru a 
realiza obiective demografice cum sânt mărimea populaţiei şi ritmul de creştere, prin 
influenţarea fertilităţii şi mortalităţii populaţiei. Există numeroase definiţii ale p.d. în funcţie 
de modul în care este concepută populaţia: p.d. în sens restrâns urmăreşte să influenţeze 
variabilele demografice - număr, fertilitate, mortalitate, nupţialitate, structură demografică - 
şi, în final, ritmul creşterii demografice naţionale, accentul fiind pus pe fertilitate; p.d. în 
sens larg este îndreptată spre influenţarea, în sensul dorit, a caracteristicilor cantitative şi 
calitative ale populaţiei. În acest ultim sens, p.d. este sinonimă cu politica nivelului de trai 
şi chiar cu politica social-economică. Ar fi raţional să se facă distincţie între p.d., în 
accepţia sa restrânsă, şi politica populaţiei, în accepţia largă. După   P. Eldrige "scopul 
principal (al politicii populaţiei) este de a controla mărimea populaţiei, dar se poate acorda 
atenţie şi influenţării compoziţiei ei şi distribuţiei sale geografice". În "Planul mondial de 
acţiune în domeniul populaţiei", document adoptat de Conferinţa mondială a populaţiei 
(Bucureşti, august 1974), s-au stabilit următoarele obiective ale politicii populaţiei: 1) 
creşterea populaţiei; 2) morbiditatea şi mortalitatea; 3) procrearea, constituirea familiei şi 
condiţia femeii; 4) repartiţia teritorială a populaţiei şi migraţia internă; 5) migraţia 
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internaţională; 6) structura populaţiei. Este deosebit de important faptul că în viziunea 
ONU p.d. este considerată un atribut al suveranităţii naţionale, că ea face parte integrantă 
din politica dezvoltării social-economice şi că există o diversitate de politici demografice, 
ca urmare a diversităţii de situaţii demografice. De asemenea, de mare importanţă este 
teza după care soluţia problemei rezidă în contextele social-economice, în schimbarea 
condiţiei populaţiei. 

118. Politică demografică antinatalistă (malthusiană) (engl. antinatalist population 
policy, fr. politique démographique antinataliste sau malthusienne), politică demografică 
îndreptată spre limitarea sau reducerea naşterilor. În acest scop se elaborează programe 
naţionale de limitare a naşterilor sau de control al populaţiei. Numeroase instituţii şi 
organizaţii internaţionale se ocupă de extinderea programului de limitare a naşterilor. 

119. Politică demografică pronatalistă (populaţionistă) (engl. pro-natalist 
population policy, fr. politique nataliste de la population), politică demografică având ca 
obiectiv creşterea numărului populaţiei prin influenţarea natalităţii şi a mortalităţii, în 
vederea împiedicării tendinţelor de depopulare. În acest scop se foloseşte o mare varietate 
de mijloace, cum sânt alocaţiile familiale, ajutoare pentru familiile numeroase, creşe, 
grădiniţe, servicii speciale, fiscalitate etc.  

120. Populaţie (economic) activă (engl. economically active population sau working 
population, fr. population active sau population économiquement active), populaţie ce 
cuprinde persoanele care exercită, obişnuit, o activitate profesională. Se includ nu numai 
persoanele cu activitate lucrativă, ci şi acelea a căror activitate profesională nu este plătită 
(de ex. lucrătorii familiali neretribuiţi). Sânt excluse din p.a. femeile casnice. Definiţia diferă 
de la o ţară la alta în ceea ce priveşte detaliile; în principiu, însă, se iau în considerare 
două caracteristici: vârsta de muncă şi activitatea prestată, aducătoare a unui câştig ce 
constituie sursa de existenţă a persoanei respective. După definiţia ONU, reprodusă şi în 
materialele B.I.T., p.a. reprezintă: "totalul persoanelor ocupate (patroni, persoane lucrând 
pe cont propriu, angajaţi şi muncitori şi, în măsura în care datele sânt disponibile, lucrătorii 
familiali neretribuiţi) şi totalul persoanelor aflate în somaj la data recensământului sau 
anchetei. P.a. nu cuprinde studenţii, femeile ocupate în exclusivitate cu muncile 
gospodăriei lor, pensionarii, rentierii şi persoanele care se află în întregime în întreţinerea 
altora. Cât priveşte membrii forţelor armate, pensionarii instituţiilor, persoanele stabilite în 
rezervaţii, persoanele care caută pentru prima dată de lucru, muncitorii sezonieri şi 
persoanele care au o activitate pe care o exercită o parte din timp, încadrarea lor diferă de 
la o ţară la alta". 

121. Populaţie (statistică) (engl. population, universe, fr. population, univers), 
colectivitate de unităţi statistice, în sens abstract, în care acţionează legi statistice; noţiune 
de bază în teoria probabilităţilor şi statistica matematică. În acest sens "populaţia" sau 
"colectivitatea generală" este opusă "eşantionului", ca parte a celei dintâi. O populaţie sau 
subpopulaţie, în sens demografic, se interpretează ca o "colectivitate statistică". 

122. Populaţie (umană) (engl. population, fr. population), 1. Sumă, agregat sau 
colectivitate de persoane care trăiesc pe un anumit teritoriu, delimitat corespunzător; în 
acest sens, se vorbeşte despre p. naţională. 2. Grup de persoane constituit în raport cu o 
caracteristică oarecare, care nu este neapărat teritorială: ex. p. şcolară, p. în vârstă de 
muncă etc.  

123. Populaţie deschisă (engl. open population, fr. population ouverte), populaţie 
ale cărei intrări sunt date de naşteri şi imigrări, iar ieşirile de decese şi emigrări. Se aplică 
la nivelul unei populaţii naţionale, al populaţiei unei unităţi teritorial-administrative etc. 

124. Populaţie în vârstă de muncă (engl. population in working age, fr. population 
en âge de travail), subpopulaţie, formată din persoanele a căror vârstă este cuprinsă între 
vârsta de intrare şi vârsta de ieşire din activitate. În statistica internaţională, p.v.m. pentru 
ambele sexe este de 15-64 ani.  
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125. Populaţie inactivă (engl. economically inactive population sau unoccupied 
population, fr. population inactive sau population economiquement inactive), populaţie ce 
cuprinde persoanele care nu exercită o activitate aducătoare de venituri şi care, în 
majoritatea cazurilor, se află sub limita de muncă (copii, tineri) sau peste limita de muncă 
(bătrâni). 

126. Populaţie închisă (engl. closed population, fr. population fermée), populaţie ale 
cărei intrări sunt date de naşteri, iar ieşirile de decese. Se aplică la nivelul unei populaţii 
naţionale, al populaţiei unei unităţi teritorial-administrative etc. 

127. Populaţie neocupată (engl. persons unemployed, fr. travailleurs sans emploi 
sau chômeurs), populaţie formată din persoanele care nu au loc de muncă, sunt fără 
ocupaţie, şomeri. Există două categorii de persoane neocupate: cele care sunt în căutare 
de lucru pentru prima dată şi cele care caută de lucru dar au mai lucrat înainte. 

128. Populaţie ocupată (engl. persons employed, fr. travailleurs ayant un emploi), 
populaţie care cuprinde persoanele ce au un loc de muncă la data recensământului sau 
anchetei. P.o. = populaţia activă - şomerii. După definiţia B.I.T., p.o. este formată din: "1. 
Persoanele care au o ocupaţie (engl. persons in employment, fr. personnes pourvues d'un 
emploi) adică toate persoanele care depăşind o vârstă specificată, intră în una din 
categoriile de mai jos: a) persoane aflate la lucru, persoane care au prestat o muncă 
retribuită în cursul unei perioade scurte specificate ce poate fi fie o săptămână, fie o zi; b) 
persoane care au o ocupaţie dar nu sunt la lucru, ci temporar absente în cursul perioadei 
specificate din cauză de boală sau accident, conflict de muncă, vacanţă sau altă formă de 
concediu, absenţă voluntară sau impediment temporar de a lucra datorat unor cauze 
precum condiţii climatice defavorabile sau accidente tehnice. 2. Patronii şi persoanele 
lucrând pe cont propriu...3. Lucrătorii familiali neretribuiţi...".  

129. Populaţie optimă (engl. optimum population, fr. optimum de peuplement), 
număr al populaţiei socotit optim pentru o ţară, în raport cu suprafaţa, resursele existente, 
gradul de dezvoltare etc. Constituie obiectul unor teorii demografice şi de asemenea poate 
fi adoptat ca obiect de politică a populaţiei. Printre precursorii acestei teorii se numără 
Platon, Thomas Morus, Botero, Machiavelli, Quesnay, Adam Smith. În perioada modernă, 
printre teoreticienii p.o. se numără englezul Edwin Cannan, suedezul Knut Wicksell şi 
germanul Paul Mombert. După Cannan, optimul populaţiei este reprezentat de acel număr 
al populaţiei care este în concordanţă cu creşterea producţiei pe un locuitor, fiind un 
concept dinamic. Wicksell consideră că optimul populaţiei se situează la acel punct în care 
avantajele pe care le creează diviziunea muncii, cooperarea, organizarea industrială şi alţi 
factori compensează exact scăderea productivităţii muncii pe care ar genera-o - în cazul 
creşterii populaţiei - diminuarea suprafeţei terenurilor şi resurselor naturale pe un locuitor. 
Cea mai completă formulare a teoriei optimului populaţiei se datorează lui Alfred Sauvy. 
După el , între o populaţie maximă şi minimă se situează o p.o. - "aceea care asigură în 
modul cel mai satisfăcător realizarea unui obiectiv determinat". Obiectivele pot fi: nivelul de 
trai (obiectiv economic), viteza de creştere a nivelului de trai, ocuparea întregii populaţii în 
vârstă de muncă, puterea, longevitatea, sănătatea, cultura, numărul locuitorilor etc. Cel 
mai important obiectiv este optimul economic. A.Sauvy pune accentul pe ritmul optim de 
creştere a populaţiei. În general în lucrările sale el demonstrează avantajele economice şi 
sociale ale unei populaţii în creştere, considerând că valoarea oamenilor decide în mai 
mare măsură avantajele naturale, densitatea sau creşterea demografică. O variantă a 
teoriei p.o. poate fi considerată teoria populaţiei staţionare sau a ritmului zero de creştere 
a populaţiei, care a căpătat o largă răspândire în ultimii ani. S-au examinat avantajele şi 
dezavantajele economice ale unei populaţii staţionare. În prezent, această teorie este 
legată de teoria limitelor creşterii economice. Printre teoreticieni se numără F.W. 
Notestein, T.Frejka, A.J.Coale, J.J.Spengler, o populaţie staţionară ar realiza o serie de 
avantaje economice. Alţi demografi (A.Sauvy) consideră că populaţia staţionară ar crea o 
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serie de dezavantaje: îmbătrânirea demografică, o receptivitate mai redusă la progres, o 
diviziune a muncii mai redusă.  

130. Populaţie prezentă (de facto) (engl. actual population, de facto population, 
enumerated population sau present-in area population, fr. population présente), populaţia 
prezentă în localitatea respectivă la data recensământului. 

131. Populaţie rurală (engl. rural population, fr. population rurale), populaţia care 
locuieşte în aşezările de tip rural (sate, comune), specificate ca atare prin legislaţia şi 
reglementările din fiecare ţară.  

132. Populaţie stabilă (rezidentă , legală , de jure) (engl. resident population sau 
de jure population, fr. population résidente), populaţie alcătuită din persoanele care 
locuiesc permanent în localitatea respectivă la data recensământului, adică cu domiciliul 
stabil. P.s. = populaţie prezentă + persoanele temporar absente - persoanele temporar 
prezente. 

133. Populaţie stabilă (engl. stable population, fr. population stable), populaţie 
teoretică, în care acţionează o lege neschimbată a mortalităţii, dată de o tabelă de 
mortalitate, şi un model neschimbat de fertilitate.   

134. Populaţie staţionară (engl. stationary population, fr. population stationnaire), 
populaţie stabilă în care ritmul creşterii naturale este egal cu zero. 

135. Populaţie urbană (engl. urban population, fr. population urbaine), populaţie 
care locuieşte în oraşe şi în alte localităţi de tip urban, definite ca atare prin legislaţia şi 
reglementările din fiecare ţară.  

136. Presiune demografică (engl. population pressure, fr. pression 
démographique), presiune din partea unei populaţii mai mari asupra unei mase mai mici 
de resurse sau de mijloace de subsistenţă; noţiune de inspiraţie malthusiană care nu este 
încă cuantificată. 

137. Prevenire a sarcinii (engl. restriction of births, fr. prévention de la grossesse), 
folosire a mijloacelor contraceptive de către un cuplu în vederea împiedicării concepţiei. 

138. Probabilitate (engl.probability, fr. probabilité dar şi quotient), frecvenţă relativă 
a unui eveniment; în demografie se exprimă ca raport între masa evenimentelor 
demografice şi populaţia expusă la riscul de a suferi evenimentul respectiv. Deosebirea 
dintre rată şi p. constă în aceea că, în primul caz numitorul este dat de populaţia medie, 
iar în al doilea caz raportarea evenimentelor demografice se face la numărul populaţiei 
iniţiale, potrivit principiului urnei lui Bernoulli. În fond, rata măsoară mai curând intensitatea 
evenimentelor demografice, în timp ce p. (empirică) este măsura frecvenţei relative. Din 
teoria probabilităţilor se ştie că frecvenţa relativă, în cazul când numărul evenimentelor 
este mare, estimează convenabil p. de apariţie a evenimentelor respective ("teorema de 
aur"). 

139. Profesiune (engl. occupation, fr. profession sau profession individuelle), formă 
de diviziune individuală a muncii care reprezintă un complex de cunoştiinţe teoretice şi de 
deprinderi practice, dobândite prin forme organizate de pregătire, necesare pentru 
executarea unei anumite ocupaţii.  

140. Promoţie (engl. nuptial cohort, fr. promotion de mariés), cohortă specială 
cuprinzând persoanele care au încheiat căsătorii în aceeaşi perioadă de timp (în decursul 
unui an ). Expresia este folosită mai ales în demografia franceză.  

141. Proporţie (engl. proportion, fr. proportion), număr relativ care reprezintă o parte 
dintr-un total, o subpopulaţie într-o populaţie etc. şi se exprimă, obişnuit, în procente; de 
ex. p. populaţiei active ocupate în sectorul terţiar, în populaţia activă totală. 

142. Proporţie a născuţilor nelegitimi (engl. illegitimacy ratio, fr. proportion des 
naissances illégitimes), proporţie, exprimată în procente, a născuţilor nelegitimi în numărul 
total al născuţilor vii în decursul unei perioade. 
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143. Punct mortuar (engl. point of death, fr. point mortuaire), punct la care se 
întrerupe linia vieţii, determinat ca întretăiere între o abscisă (momentul observării) şi o 
ordonată (valoarea vârstei).  

144. Raport (engl. ratio, fr. rapport), câtul a două numere. Poate fi exprimat în 
procente, promile etc. Denumirea generică este de "mărime relativă" sau "număr relativ". 
R. este un indicator al statisticii descriptive, cu o largă aplicabilitate în demografie. În sens 
restrâns, se foloseşte ca r. de masculinitate, r. de înlocuire, r. de dependenţă. 

145. Raport de înlocuire (a populaţiei active) (fr. rapport de renouvellement), 
număr de intrări în populaţia activă (I) ce revine la 100 de ieşiri din populaţia activă (E); se 
calculează după formula: 

 
I
E

100⋅  

 
146. Rată (indice) brut (ă) de reproducere (engl. net reproduction rate, fr. taux net 

de reproduction), număr mediu de fete născute de o femeie în decursul perioadei sale 
fertile, calculat fără să se ia în considerare efectul mortalităţii.  

147. Rată (indice) de reproducere (engl. replacement rate sau reproduction rate, fr. 
taux de reproduction), indicator care măsoară intensitatea sau puterea de reproducere a 
unei populaţii, prin numărul de descendenţi (urmaşi) pe care-i lasă în urma sa o generaţie 
feminină sau masculină. În majoritatea cazurilor, se determină ca r.r. feminină. În principiu, 
măsoară numărul de născuţi vii de sex feminin ai unei femei în perioada sa fertilă (15-49 
ani), în cadrul raportului: generaţia mamelor şi generaţia ficelor. Modul de calcul al r.r. şi 
semnificaţia acestora sânt diferite la o generaţie feminină concretă (analiză longitudinală) 
sau la o generaţie (cohortă) fictivă (ipotetică)(analiză transversală sau de moment). 

148. Rată (indice) de urbanizare , proporţie, exprimată în procente, a populaţiei 
urbane în populaţia totală (urbană + rurală). 

149. Rată (indice) net (ă) de reproducere (engl. net reproduction rate, fr. taux net 
de reproduction), număr mediu de fete născute de o femeie în decursul perioadei sale 
fertile, calculat prin luarea în considerare a efectului mortalităţii. Se mai numeşte "indice 
Böckh - Kuczynski". 

150. Rată (Indice) (engl. rate, fr. taux), indicator statistic care măsoară frecvenţa (de 
obicei, relativă) a unui eveniment în raport cu o populaţie sau subpopulaţie statistică din 
care provine evenimentul respectiv. Este măsura cea mai generală a demografiei 
descriptive; de ex.r. sau i. de mortalitate, r. sau i. de fertilitate, r. sau ritm al creşterii 
demografice etc. În cazul general, r. sau i. în demografie se determină după formula: 

 

e = E
P

1000⋅  

 
în care: e = r. sau i. demografic, exprimat obişnuit în promile 

E = masa de evenimente demografice dintr-o perioadă (un an, de obicei) 
P = numărul populaţiei medii (la mijlocul perioadei).  
151. Rată brută (indice brut) (engl. crude rate, fr. taux brut), rată sau indice ce se 

calculează pentru o populaţie generală, compusă din grupe, fără să se ia în considerare 
lipsa de comparabilitate, sau efectul unor fenomene de perturbare. Astfel, ratele medii de 
mortalitate ale populaţilor A şi B sânt determinate nu numai de ratele specifice pe vârste, 
care sânt diferite, ci şi de structura pe vârste, care este diferită de la o populaţie la alta. Se 
apreciază că termenul "indice crud" folosit în unele lucrări româneşti este total neindicat.  

152. Rată de cohortă sau generaţie (engl. cohort rate şi generaţion rate, fr. taux de 
cohorte şi taux de génération), rată calculată pentru cohortă (reală sau ipotetică), prin 
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raportarea masei evenimentelor la o populaţie iniţială. Este rata asociată analizei 
longitudinale, având în principiu caracter de probabilitate. 

153. Rată de moment (engl. current rate, fr. taux du moment), rată calculată pe baza 
datelor curente, de obicei pe o perioadă de un an, pentru contemporani. 

Este rata asociată analizei transversale. În mod obişnuit, datele statistice oferă 
posibilităţi numai pentru calculul acestor rate. 

154. Rată generală (indice general) (engl. general rate, fr. taux général), rată sau 
indice ce se calculează pentru o populaţie totală nediferenţiată pe grupe după o 
caracteristică oarecare; de ex. r.g. a mortalităţii populaţiei României. 

155. Rată medie de concepţie (engl. conception rate şi pregnancy rate, fr. taux 
moyen de conception), număr mediu de concepţii în cadrul unei perechi căsătorite, în 
perioada în care aceasta este expusă riscului de concepţie.   

156. Rată specifică (indice specific) (engl. specific rate, fr. taux spécifique), rată 
sau indice ce se calculează pentru o subpopulaţie oarecare; de ex. r.s. de mortalitate a 
populaţiei de 20 - 24 ani. 

157. Rată standardizată (indice standardizat) (engl. standardized rate şi adjusted 
rate, fr. taux comparatif), rată calculată cu ajutorul metodei directe sau indirecte pentru a 
anihila efectul denaturant al unor structuri diferite şi pentru a asigura comparabilitatea. V. 
şi mortalitatea.  

158. Recensământ al populaţiei (engl. population census, fr. recensement de a 
population şi dénombrement de la population), observare statistică, de obicei exhaustivă, 
având drept obiectiv înregistrarea populaţiei la un moment dat împreună cu o serie de 
caracteristici demografice şi socio-economice: domiciliul, vârsta, sexul, starea civilă, 
cetăţenia, nivelul de instruire, locul de muncă, categoria socială, ocupaţia etc., organizată 
în vederea determinării numărului, structurii şi repartizării teritoriale a populaţiei. R. 
moderne se caracterizează prin următoarele trăsături: 1. sânt efectuate în scopuri 
statistice, spre deosebire de recensămintele fiscale, înregistrările administrative etc.; 2. 
sânt iniţiate pe baza unui act normativ de stat (lege, decret); 3. se referă la un teritoriu bine 
determinat, acela asupra căruia se exercită suveranitatea statului respectiv; 4. au caracter 
de universalitate, în sensul că ele cuprind întreaga populaţie ; înregistrarea este obligatorie 
pentru toate persoanele care constitie obiectul r. 6. operaţia de înregistrare se referă la 
acelaşi interval de timp pentru întreaga populaţie (simultaneitate); 7. informaţiile se obţin 
direct de la populaţie; 8. metodologia de înregistrare şi programa de observare au un 
caracter unitar pentru întreg teritoriul r.; 9. unitatea de înregistrare este persoana, chiar 
dacă unitatea de r. este familia sau gospodăria. R. se efectuează fie autonom, fie 
combinate cu cele ale locuinţelor, profesiunilor; uneori sfera este mai largă, cuprinzând şi 
industria, agricultura etc.  

159. Recensământ general (engl. census, fr. recensement général), înregistrare, cu 
ajutorul recensământului, a întregii populaţii a unei ţări.   

160. Recensământ parţial (engl. partial census, fr. recensement partiel), 
înregistrare, cu ajutorul recensământului, a unei părţi din populaţie. 

161. Registru de populaţie (engl. population register, fr. registre de population), 
registru în care se înscriu informaţile cu privire la locuitorii unei comune, în vederea 
determinării numărului şi stării populaţiei. În prezent are mai mult un caracter istoric.   

162. Registru permanent al populaţiei (engl. continuous registration, fr. fichier 
permanent de la population), registru în care se înscriu continuu informaţii despre 
persoanele de pe un teritoriu dat (păstrate cu mijloace informatice cum sunt cartotecile, 
benzile magnetice etc.) şi pe baza căruia se poate determina în permanenţă numărul, 
starea şi mişcarea populaţiei. Forma cea mai evoluată o constituie "băncile de date" pe 
bază electronică. După definiţia O.N.U., "registrul de populaţie este un sistem de date 
individualizate, cu un mecanism care asigură înregistrarea continuă sau un sistem de 
confruntare a informaţilor personale privind fiecare membru al populaţiei rezidente într-o 
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ţară, conceput în aşa fel încât la intervale de timp determinate, să se poată cunoaşte cu 
precizie numărul şi caracteristicile acestei populaţii". 

163. Repartizare teritorială (geografică) a populaţiei (engl. geographical sau 
spatial distribution of the population, fr. répartition territoriale), răspândire a populaţiei pe 
un teritoriu dat, de obicei în cuprinsul graniţelor unui stat sau al unei unităţi teritorial-
administrative. Teritoriul unei ţări poate fi împărţit în unităţi administrative sau politice, în 
regiuni agricole, geografice, economice.  

164. Repartiţie a populaţiei active după statut profesional şi ramură a 
economiei naţionale (engl. distribution of the active population by status and by branch of 
economic activity, fr. répartition suivant la situation dans la profesion et par branche 
d'activité économique), dublă clasificare a populaţiei active după caracteristica "situaţia în 
profesie" şi "ramura economiei naţionale". Pentru realizarea acestei distribuţii sunt 
necesare anumite instrumente statistice, sub forma unor clasificări internaţionale şi 
naţionale. Cele internaţionale sunt elaborate de ONU şi se folosesc în activitatea B.I.T. 

165. Repartiţie sau structură profesională (engl. occupational classification, fr. 
répartition professionnelle), repartiţie a populaţiei active pe profesiuni şi grupe de 
profesiuni. În acest scop se folosesc clasificările sau nomenclatoarele profesiunilor. 

166. Reproducere a populaţiei (engl. population replacement sau population 
reproductivity, fr. reproduction de la population), proces caracterizat prin succesiunea 
generaţiilor, înlocuirea unei generaţii cu alta nouă, prin creştere naturală, după schema 
matematică a ansamblurilor ce se reânoiesc; în fiecare an apare o generaţie nouă, cele 
existente sunt diminuate prin mortalitate, iar una din generaţiile existente dispare definitiv. 

167. Reproducere brută (engl. gross replacement, fr. reproduction brute), 
reproducerea populaţiei privită ca proces în care se face abstracţie de efectul mortalităţii în 
decursul unei perioade. 

168. Reproducere netă (engl. net replacement, fr. reproduction nette), reproducerea 
populaţiei privită ca proces în care se ia în considerare efectul mortalităţii în decursul unei 
perioade. 

169. Revoluţie demografică (engl. demographic revolution şi vital revolution,fr. 
révolution démographique), proces demografic, constant la populaţile ţărilor astăzi 
dezvoltate din Europa, S.U.A., Canada etc., la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al 
XIX-lea, având ca trăsătură scăderea mortalităţii, urmată de scăderea natalităţii; uneori 
mişcarea a fost concomitentă. În intervalul ce separă scăderea mortalităţii de începutul 
scăderii natalităţii are loc o creştere rapidă a populaţiei, care, la ţările amintite, a fost însă 
de scurtă durată şi s-a convertit în ritmuri moderate ale creşterii demografice. Termenul - 
se pare - a fost folosit pentru prima dată de demograful francez Adolphe Landry, după 
care există trei regimuri demografice: regimul primitiv, intermediar şi contemporan. În 
primul, mijloacele de subsistenţă limitează creşterea populaţiei; ratele de natalitate şi 
mortalitate se află la un nivel ridicat; în regimul intermediar sau de tranziţie, mortalitatea 
scade, urmată de scăderea fertilităţii; perioada a treia corespunde unui echilibru între 
fertilitate şi mortalitate, când factorii psihologici influenţează creşterea nivelului de trai în 
cadrul familiilor. Procesul este atribuit industrializării, urbanizării, progresului economic şi 
social, accesului larg al femeii la învăţământ şi la producţia socială, progreselor asistenţei 
sanitare, atestând efectul determinant al factorilor social-economici asupra fenomenelor 
demografice. R.d. are particularităţi de la o ţară la alta, de la o epocă la alta, se 
desfăşoară cu intensităţi diferite şi are durate diferite. Termenul de r.d. este astăzi înlocuit 
cu cel de tranziţie demografică.  

170. Risc (engl. risk şi chance, fr. risque), posibilitatea obiectivă ca o persoană dintr-
o populaţie sau subpopulaţie să sufere un anumit eveniment demografic. În acest scop, 
populaţia trebuie riguros delimitată în grupe omogene capabile să aibă evenimentul 
respectiv: de naştere, de deces, de trecere din populaţie inactivă în populaţie activă, din 
populaţia unei clase şcolare în populaţia clasei imediat următoare etc. Măsurarea r. se 
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face cu frecvenţa statistică care, în general, exprimată prin indice sau rată, este estimaţia 
unei probabilităţi. 

171. Sat (engl. village, fr. village), localitate de tip rural cu caracteristici edilitare, 
economice, sociale şi culturale distincte.  

172. Sistem de raportare duală (engl. dual-record system, fr. systeme de double 
collecte), culegere simultană a datelor despre evenimentele demografice, cu ajutorul a 
două sisteme de culegere, de preferinţă independente între ele.  

173. Situaţie în profesie sau statut profesional (engl. employment status, fr. 
situation dans la profession), noţiune care desemnează, în unele ţări, locul pe care o 
persoană activă, cu o anumită profesiune, îl ocupă în ierarhia profesiei: patron, salariat, 
auxiliar familial etc. Potrivit metodologiei ONU şi B.I.T. clasificarea după situaţia în profesie 
distinge: 1)patroni şi persoane care lucrează pe cont propriu; 2)funcţionari şi muncitori; 
3)lucrători familiali; 4)alţii cu statut nedefinit. 

174. Speranţă de viaţă la naştere ( la 0 ani) (engl. expectation of life at birth şi 
mean length of life, fr. espérance de vie à la naissance şi vie moyenne), numărul mediu de 
ani pe care îl are de trăit un nou născut din cohorta adoptată în tabela de mortalitate (deci 
la naştere), presupunând că ordinea de deces la toate vârstele va fi aceea exprimată de 
tabela respectivă de mortalitate.  

Se notează cu e şi se determină după formula:    0
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În limbajul curent se utilizează termenul durată medie de viaţă. 
Absolut neindicată este folosirea expresiilor vârstă medie şi longevitate care au cu 

totul alt sens. 
175. Stare a populaţiei (engl. state of the population, fr. état de la population), 

populaţia la un moment dat, repartizată în subpopulaţii după diferite caracteristici. Unitatea 
de observare este persoana sau familia, iar sursa informaţională principală este 
recensământul. Starea populaţiei corespunde "stocurilor" de populaţie.  

176. Statistică a mişcării generale a populaţiei (engl. statistics of population 
movement, fr. statistiques du mouvement de la population), statistică a dinamicii 
populaţiei, pe baza informaţiilor despre evenimente demografice: naşteri, decese, căsătorii 
şi schimbări ale domiciliului permanent. Cea de-a doua ramură fundamentală a statisticii 
demografice având ca obiect dinamica populaţiei. Se compune din două subramuri (v. 
177, 178).  

177. Statistică a mişcării migratorii a populaţiei (engl. migration statistics, fr. 
statistiques migratoires), parte a statisticii mişcării generale a populaţiei având ca obiect 
evenimentele de schimbare a domiciliului permanent (a statutului rezidenţial). 

178. Statistică a mişcării naturale a populaţiei (engl. vital statistics şi registration 
statistics, fr. statistiques de l'état civil), parte a statisticii mişcării generale a populaţiei 
având ca obiect evenimentele (naşteri, decese, căsătorii şi divorţuri), şi a cărei sursă 
principală de informaţii o constituie registrele actelor de stare civilă. 

179. Statistică a stării populaţiei (engl. current population statistics, fr. statistique 
de l'état de la population), statistică a populaţiei la un moment dat, pe baza informaţilor 
despre numărul persoanelor şi familiilor, a subpopulaţiilor după diferite caracteristici, a 
repartitării teritoriale a acesteia, deci a stocurilor populaţiei. Prima din cele două ramuri 
fundamentale ale statistcii demografice având ca obiect starea populaţiei.  

180. Statistică sanitară (medico-sanitară) (engl. health statistics, fr. statistique 
sanitaire), ramură a statisticii sociale, care are ca obiect starea de sănătate, morbiditatea, 
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activitatea instituţilor sanitare; are legături strânse cu statistica demografică, în special în 
ceea ce priveşte statistica mortalităţii. Studiază şi mortalitatea, sub aspectul cauzelor de 
deces. În preocupările s.s. intră două grupe mari de probleme: 1) studiul stării de sănătate 
a populaţiei, în corelaţie cu factorii social-economici, culturali, igienico-sanitari etc.; 2) 
studiul activităţii unităţilor medico-sanitare, precum şi al mişcării cadrelor în aceste unităţi 
(inclusiv studiul dezvoltării reţelei de instituţii medico-sanitare). 

181. Sterilitate (engl. infecundity sau physiological infecundity, fr. stérilité), 
incapacitate fiziologică (a femeii, a cuplului sau a populaţiei) de a naşte copii. 

182. Sterilitate parţială (engl. secondary sterility, fr. stérilité partielle), incapacitate 
de a concepe sau de a naşte un al doilea, al treilea etc. copil. 

183. Sterilitate temporară (engl. temporary sterility, fr. stérilité temporaire), 
incapacitatea de a da naştere unui copil în decursul unei anumite perioade de timp.  

184. Sterilitate totală (engl. primary sterility, fr. stérilité), incapacitatea de a concepe 
(pentru bărbaţi) sau de a naşte (pentru femei) un copil. 

185. Structura (repartiţia) populaţiei după stare civilă (engl. structure of 
population by marital status, civil status sau conjugal status, fr. répartition de la population 
selon la situation matrimoniale sau selon l'état matrimonial), repartiţie statistică a unei 
populaţii după caracteristica stare civilă sau stare matrimonială, înţeleasă ca stare a unei 
persoane în raport cu evenimentul demografic "căsătoria". 

186. Structură (repartiţie) a populaţiei (engl. structure şi distribution of population, 
fr. structure şi composition, répartition de la population), repartiţie statistică, în grupe sau 
clase, a unei populaţii în funcţie de diferitele ei caracteristici demografice, culturale şi 
socio-economice. Fiind repartiţii statistice, s. se descriu şi se analizează cu ajutorul 
mediei, medianei, quartilelor, dispersiei etc.; de asemenea, se pot construi repartiţii 
teoretice, determina indicatorii de concordanţă şi alte valori statistice. Grupele astfel 
constituite sânt "subpopulaţii" în raport cu populaţia din care fac parte. 

187. Structura (repartiţie) a populaţiei după sex (engl. sex structure şi sex 
distribution, fr. répartition par sex), repartiţie statistică a unei populaţii după caracteristica 
calitativă alternativă "sex", în două subpopulaţii: masculină şi feminină sau bărbaţi şi femei. 
Dată fiind variaţia diferitelor evenimente demografice în funcţie de sex, este obligatorie 
introducerea repartiţiei populaţiei după această caracteristică, în vederea descrierii şi 
analizei demografice. Această repartiţie se combină obişnuit cu altele: după vârstă, stare 
civilă, statut profesional etc. Proporţia dintre sexe, combinată cu alte caracteristici, este 
deosebit de importantă în analiza diferitalor particularităţi. Există mai mulţi indicatori 
statistici descriptivi: raport de masculinitate, raport de feminitate, proporţia bărbaţilor, 
proporţia femeilor, indicatori ce diferă între ei, în funcţie de formula după care se 
calculează.   

188. Studiu demografic (engl. population studies, fr. étude démographique), parte a 
demografiei care studiază fenomenele demografice şi interdependenţa lor, în cadrul unei 
anumite populaţii, incluzând factorii social-economici. Termenul este folosit cu precădere 
în literatura anglo-saxonă şi corespunde definiţiei demografiei în sens larg, în timp ce 
analiza demografică ar fi studiul demografic redus numai la variabilele demografice şi 
relaţiile dintre acestea.  

189. Subpopulaţie (engl. sub-population, fr. sous population), parte din populaţie 
constituită în raport cu o caracteristică în repartiţia acesteia; ex. populaţia de vârstă fertilă, 
populaţia şcolară, populaţia vârstnică etc. 

190. Supramortalitate (engl. excess mortality, fr. surmortalité), mortalitatea mai 
ridicată în sânul unor grupe (subpopulaţii) în raport cu mortalitatea medie sau a altor grupe 
(subpopulaţii). 

191. Supramortalitate masculină (fr. surmortalité masculine), intensitate mai 
ridicată a mortalităţii subpopulaţiei masculine în raport cu cea a subpopulaţiei feminine, 
determinată de factori genetici, de influenţa războaielor, a condiţiilor de muncă, a 

 67



consumului excesiv de băuturi alcoolice, tutun etc. Ca rezultat, raportul de masculinitate la 
naştere se modifică odată cu vârsta, în aşa fel încât la data unui recensământ proporţia 
populaţiei feminine este mai ridicată decât a populaţiei masculine. Expresia sintetică este 
dată de valoarea mai ridicată a speranţei de viaţă la naştere a femeilor în raport cu cea a 
bărbaţilor.   

192. Suprapopulaţie (engl. over-population, fr. surpeuplement), excedent al 
populaţiei în raport cu teritoriul, resursele sau mijloacele de subsistenţă. Noţiune de 
inspiraţie malthusiană. Teoria marxistă nu recunoaşte decât suprapopulaţia relativă ca 
excedent al populaţiei muncitoreşti în raport cu necesităţile de forţă de muncă ale 
capitalului.  

193. Tabelă (în sens demografic) (engl. table, fr. table), formă de expunere a 
valorilor numerice ale funcţiilor demografice. Prototipul tabelei este tabela de mortalitate 
care reprezintă modelul matematic fundamental în demografie. T. se deosebeşte de 
noţiunea de "tabel" sau "tablou", care are o accepţie statistică elementară (fr. tableau). 
Există t. de nupţialitate, de fertilitate, de divorţialitate, de activitate, de viaţă şcolară etc.  

194. Tabelă de activitate, tabel statistic cuprinzând ratele (indicii) de activitate pe 
sexe şi vârste. Trecerile din populaţia inactivă în cea activă, dintr-o grupă în alta în cadrul 
populaţiei active se descriu cu ajutorul lanţurilor Markov, care permit constituirea de 
modele cu probabilităţi de trecere. Pe această bază se întocmeşte t.a., în optica 
probabilistică, se determină durata medie a vieţii active (speranţa de viaţă activă), 
folosindu-se în acest scop şi tabela de mortalitate. De asemenea, se fac proiectări 
matriciale ale populaţiei active, se aplică metodele demografiei potenţiale, se determină 
piramida economică a populaţiei, în care producţia şi consumul sunt date ca funcţii de 
vârstă.  

195. Teoria malthusiană a populaţiei (malthusianism) (engl. malthusian 
population theory, fr. théorie malthusienne de la population), teorie despre populaţie 
întemeiată de Malthus, potrivit căreia populaţia ar creşte în progresie geometrică, iar masa 
mijloacelor de subsistenţă în progresie aritmetică; dezechilibrul creat ar face necesară 
intervenţia obstacolelor represive pentru reglementarea raportului dintre populaţie şi 
mijloacele de subsistenţă. Mijloacele de subsistenţă cresc deci: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; ..., 
13 etc., iar numărul populaţiei: 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256;..., 4096. Numărul populaţiei 
se dublează la 25 ani. Conceptul lui Malthus poate fi rezumat astfel: 

1. Numărul populaţiei este în mod necesar limitat de mijloacele de subsistenţă. 
2. Numărul populaţiei creşte în mod invariabil acolo unde mijloacele de subsistenţă 

cresc, cu excepţia cazului când această creştere a populaţiei este împiedicată de 
obstacole puternice şi manifeste. 

3. Aceste obstacole şi, în general, cele care reprimă forţa de sporire a numărului 
populaţiei şi care fac să se menţină efectele ei la acelaşi nivel cu mijloacele de 
subsistenţă, pot fi concretizate în "reţinere morală, viciu şi suferinţă". Ideea fundamentală 
a lui Malthus este "reţinerea morală", sub forma amânării căsătoriei, a abstinenţei în 
căsătorie care să împiedice înmulţirea populaţiei.  

196. Tranziţie demografică (engl. demographic transition, fr.transition 
demographique), termen sinonim cu revoluţia demografică; se foloseşte cu precădere 
pentru a desemna o singură fază, aceea în care scăderea mortalităţii să fie urmată de 
scăderea natalităţii; în intervalul intermediar are loc creşterea rapidă a populaţiei. Noţiune 
introdusă şi examinată sumar de W.Thompson şi dezvoltată de F.W.Notestein. T.d. a 
constituit obiectul a numeroase teorii. Printre cele mai vechi se numără teoria lui 
C.P.Blacker, după care o populaţie parcurge cinci stadii:  

1) stadiul staţionar, cu rate înalte ale natalităţii şi mortalităţii ; 2) stadiul de 
expansiune incipientă, cu rate ridicate de natalitate şi mortalitate, dar mortalitatea se 
înscrie într-o tendinţă de scădere; 3) stadiul de expansiune finală, când natalitatea scade 
paralel cu mortalitatea, dar aceasta se reduce mai rapid; 4) stadiul staţionar, cu rate 
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scăzute de natalitate şi mortalitate; 5) stadiul declinului, când mortalitatea este scăzută, 
dar natalitatea este şi mai scăzută, creşterea naturală devenind negativă.   

197. Unităţi de locuit în comun (engl. institutional household şi non-family 
household, fr. collectivité), unităţi de tipul căminelor pentru studenţi, căminelor pentru 
bătrâni, căminelor spital, dormitoarelor pentru muncitori, hotalurilor etc., în care locuiesc 
persoanele respective şi care, cu prilejul unui recensământ, servesc ca unităţi de 
înregistrare. 

198. Urbanistică , ştiinţă (constituită prin 1910) a proiectării şi planificării lucrărilor de 
construire, sistematizare, reconstruire sau restructurare a aşezărilor omeneşti (oraşe, sate 
etc...); în preocupările u. intră şi măsurile social-economice, tehnice, igienice necesare 
pentru satisfacerea nevoilor materiale şi culturale ale noilor aşezări. 

199. Urbanizare, proces de dezvoltare al oraşelor existente şi de transferare a 
caracteristicilor urbane asupra localităţilor de tip rural. Creşterea populaţiei urbane se 
realizează demografic prin trei căi: sporul natural al populaţiei urbane autohtone, sporul 
migratoriu şi declararea unor localităţi rurale drept localităţi urbane.  

200. Văduv(ă) (engl. m. widower, f. widow, fr. m. veuf, f. veuve), persoană a cărei 
căsătorie a fost desfăcută prin decesul soţiei (soţului). 

201. Vârstă (engl. age, fr. âge), caracteristică demografică fundamentală, având 
forma de variabilă continuă, notată cu x, şi cuprinzând timpul scurs de la naşterea unei 
persoane (t) până la un anumit moment de observare (z).  

202. Vârstă de reproducere (engl. reproductive age, fr. âge de procréation sau 
reproduction), interval de timp în viaţa unei fiinţe umane în care aceasta este capabilă să 
procreeze; pentru femei, intervalul cuprins între pubertate şi menopauză; în statistica 
demografică se acceptă ca interval 15-49 ani sau 15-44 ani; în acest ultim caz, se are în 
vedere faptul că după 44 ani capacitatea de reproducere este foarte redusă. Sin. vârstă 
fertilă.  

203. Vârstă la încetarea activităţii (engl. age at withdrawal şi age at retirement, fr. 
âge de cessation d'activité), vârstă, determinată de legislaţia naţională a muncii, la care o 
persoană poate părăsi activitatea, devenind pensionară. 

204. Vârstă la intrare în viaţa activă (engl.age at entry, fr. âge d'entrée), vârstă, 
determinată de legislaţia naţională a muncii, la care o persoană poate fi angajată în 
muncă.  

205. Viaţa activă sau durata vieţii active (engl. working life, fr. vie active), interval 
de timp care separă vârsta de intrare în viaţa activă de vârsta la ieşirea din activitate. 
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ÎNDRUMĂTOR METODIC 
PENTRU STUDIUL GEOGRAFIC AL POPULAŢIEI  

 
Populaţia constituie un obiect de studiu multidisciplinar: istoric, etnografic, sociologic, 

geografic, economic, lingvistic, statistic, etc., dar geografia vizează în primul rând 
raporturile dintre populaţie şi celelalte componente ale mediului înconjurăror.  

În principiu structura unui studiu geodemografic trebuie să cuprindă următoarele 
probleme: 

- poziţia şi localizarea geografică a regiunii studiate 
- istoricul cercetărilor 
- condiţile naturale de evoluţie şi dezvoltare a comunităţii umane respective 
- consideraţii geoistorice (vechimea şi condiţile populării) 
- numărul populaţiei şi dinamica sa 
- mişcarea populaţiei: naturală şi migratorie  
- repartiţia teritorială şi densitatea populaţiei  
- structura geodemografică: pe sexe şi grupe de vârstă, după criteriul economic, pe 

medii, etnică şi confesională 
- proiectarea populaţiei 
- calitatea vieţii: nivelul de trai, de cultură şi civilizaţie, probleme privind protecţia 

mediului înconjurăror 
1. Poziţia şi localizarea geografică a regiunii studiate. Acest capitol cuprinde mai 

întâi referiri la poziţia geografică a regiunii (naturale sau administrative) studiate, într-un 
cadru mai larg la nivel mondial, continental sau naţional. De asemenea se vor evidenţia 
raporturile acesteia cu regiunile limitrofe.  

În finalul acestei prezentări trebuie arătat rolul şi importanţa poziţiei geografice (fizice 
şi economice) pentru populaţia regiunii.  

Localizarea geografică se referă la aşezarea regiunii în raport de elementele de 
detaliu (locale) ale cadrului natural respectiv, evidenţiindu-se potenţialul de habitat al 
acestora.  

Capitolul va conţine obligatoriu şi o hartă generală a regiunii studiate, având în 
medalion şi poziţia geografică a acesteia. 

2. Istoricul cercetărilor, cuprinde date legate de autorii care s-au ocupat de 
regiunea studiată şi de problemele ridicate în lucrările respective. Cunoaşterea acestor 
preocupări este obligatorie pentru a putea evidenţia evoluţia fenomenelor geodemografice 
cât şi metodologia utilizată în studierea lor.  

3. Condiţile naturale. Se va realiza o descriere generală a cadrului natural 
prezentând factorii cu caracter de favorabilitate sau restrictivitate în popularea regiunii.  

Se va evidenţia la fiecare (relif, climă, hidrografie, vegetaţie, soluri) potenţialul de 
habitat prin prisma caracteristicilor pe care le prezintă.  

Harta ce însoţeşte acest capitol va conţine o reprezentare generală a cadrului natural 
atât prin semne convenţionale cât şi printr-o serie de valori ale unor elemente cum ar fi 
temperatura aerului, precipitaţile, altitudinea reliefului etc. 

4. Consideraţile geoistorice, au în vedere vechimea şi condiţile populării teritoriului 
cercetat. Pentru aceasta se va apela la analiza unor materiale cartografice şi bibliografice: 
istorice, sociologice, demografice, etnografice, arheologice, etc. 

Informaţile priviind populaţia se pot găsi începând cu lucrările unor învăţaţi ai 
antichităţii, Herodot, Strabo, Ptolemeu şi continuând cu notele informative ale unor călători 
străini, misionari, medici, diplomaţi, geografi, etc.  

Dintre hărţile vechi ce constituie o importantă sursă de informare amintim harta 
Valahiei (1700), elaborată de Stolnicul Constantin Cantacuzino, Tabula Valachiae 
Cisalutanae (1725) de Fr.Schwantz, harta Moldovei (1727) a lui Dimitrie Cantemir, harta 
Banatului Timişoarei şi cea a Transilvaniei (1769-1772), Carte de la Moldavie (1775) a lui 
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Bawr, Harta Olteniei şi a Munteniei de Specht şi harta Moldovei de Hora von Otzelowitz 
(1790) cele două ediţii ale hărţii ruse (1835, 1853), Charta României Meridionale a lui 
Flighely. 

Aceste hărţi pot fi completate de o serie de colecţii de documente publicate de 
I.Bogdan, M.Costăchescu, Gh.Ghibănescu, A.Sava, C.D.Constantinescu, H.H.Stahl, 
E.Hurmuzaki, A.Vereş, Th. Codrescu, I.Antonovici, ş.a.  

La acestea se adaugă seria de documente privind Istoria României editată de 
Academia Română.  

De asemenea de mare valoare documentară sunt şi operele unor cărturari români 
cum ar fi D.Cantemir, C.Cantacuzino sau istorici ca N.Iorga, V.Pârvan, C.Daicoviciu, 
A.Oţetea, I.Nistor, Şt.Meteş, C.C.Giurescu.  

Dintre geografi cu preocupări în domeniul geografiei populaţiei amintim pe Simion 
Mehedinţi, G.Vîlsan, C.Brătescu, Ion Conea, Emm de Martone, V.Mihăilescu, Mara Popp, 
Laurean Someşan, Şt.Manciulea, Sabin Opreanu, Tiberiu Moraru, N.Al.Rădulescu, 
Al.Dumitrescu, iar mai recent Victor Tufescu, N.Popp, Ion Sandru, V.Cucu, 
Cl.Giurcăneanu, P.Poghire, Veronica Giosu, Ion Băcănaru, Ion Velcea, Niculina 
Baranovski, Ioana Ştefănescu, Constanţa Rusenescu  ş.a.  

Alte mijloace de informare mai sunt anchetele de teren, informaţile de la localnici, 
care toate vor fi confruntate cu materialele bibliografice. 

În elaborarea acestui capitol se va avea în vedere nu numai evidenţierea formelor şi 
a fazelor de populare ci şi factorii care le-au generat (social-istorici, economici, geografici) 
şi rolul diferenţiat al acţiunii lor în teritoriu. 

5. Numărul populaţiei şi dinamica sa, poate fi analizat pe baza datelor aflate intr-o 
serie de înregistrări demografice şi anume: catagrafii, urbarii, conscripţii, recensăminte. 
Aceste lucrări (înregistrări) se găsesc la Biblioteca Academiei Române şi la cea a Comisiei 
naţionale pentru statistică.  

Dintre înregistrările mai vechi amintim, pentru: 
- Moldova, catagrafiile de la 1774, 1806, 1859, 1820, 1830, 1840. 
- Ţara Românească, catografiile de la 1810, 1815, 1819.  
- Transilvania , conscripţiile de la 1786, 1836.    
Dintre înregistrările mai noi (recensăminte)ce se fac de după 1850 enumerăm, 

pentru:  
- Regat, 1859, 1899, 1912. 
- Transilvania, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910.  
- România, 1930, 1941, 1948, 1956, 1966, 1977, 1992. 
Analiza numărului populaţiei şi dinamicii sale trebuie să scoată în evidenţă factorii 

determinanţi şi tipul de evoluţie demografică: pozitivă, negativă, echilibrată, lentă, 
explozivă. De asemenea trebuie precizate diferenţierile teritoriale şi cauzele care le-au 
condiţionat.  

6. Mişcarea naturală a populaţiei, este un fenomen geodemografic cu manifestare 
continuă în timp şi spaţiu dar cu intensitate diferită datorită structurii populaţiei mai ales pe 
grupe de vârstă şi sexe. O altă caracteristică este şi cea a diferenţierilor teritoriale ce apar 
în evoluţia sa datorită unor factori geografici, economici şi social-istorici. 

Analiza acestui fenomen vizează tocmai aceste caracteristici ce dau o imagine cât 
mai completă asupra potenţialului uman al regiunii cercetate.  

Indicatorii de analiză geodemografică, prezentaţi în detaliu în prima parte a lucrării de 
faţă, vor fi redaţi grafic pe o hartă a regiunii respective ce conţine reţeaua de aşezări 
(reprezentarea grafică se face pentru fiecare localitate) iar în medalion pentru regiunea în 
ansamblu. 

7. Mişcarea migratorie, a doua componentă a mişcării generale a populaţiei, va fi 
analizată în acest context şi în raport cu celelalte fenomene geodemografice, având în 
vedere caracterul selectiv al acesteia. De asemenea o importanţă deosebită trebuie 
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acordată factorilor cauzali şi determinanţi în generarea mişcării migratorii a populaţiei şi 
tipul acesteia: definitivă, sezonieră, pendulatorie, etc. 

Se va mai întocmi o serie de hărţi ce vor conţine indicii cantitativi şi calitativi ai 
fenomenului studiat: 

- numărul şi direcţia de deplasare a populaţiei; 
- structura acesteia; 
- harta cu izocronele fiecărui mijloc de transport 
8. Repartiţia teritorială şi densitatea populaţiei, indică "presiunea" pe care 

aceasta o exercită asupra teritoriului pe care îl ocupă. În afră de densitatea generală care 
dă o imagine de ansamblu asupra raportului dintre populaţie şi teritoriu foarte importante 
sunt densităţile specifice (prezentate în detaliu în prima parte a manualului) prin nivelul 
foarte ridicat de relevanţă a acestui raport.  

O atenţie deosebită trebuie acordată factorilor care au influenţat repartiţia teritorială a 
acesteia şi dinamica în timp şi spaţiu.  

Ilustrarea grafică a acestui fenomen geodemografic se face de obicei prin două 
metode: 

- repartiţia teritorială prin metoda sferelor proporţionale sau a punctului 
- densitatea prin metoda arealelor 
În cazul în care se realizează o analiză detaliată se va întocmi câte un material grafic 

(hartă) pentru fiecare tip de densitate specifică. 
9. Structura geodemografică, este specifică oricărei comunităţi umane, având un 

caracter dinamic şi este influenţată de un complex de factori. Analiza ei se va face sub 
multiple aspecte, pe baza unor indicatori proprii fiecărui tip de structură.  

Foarte importantă este evidenţierea corelaţilor  şi a interdependenţei dintre diferitele 
tipuri de structuri, corelaţii ce definesc starea socială şi economică a populaţiei respective. 
Analiza detaliată a structurii geodemografice relevă în final o serie de tendinţe pe care le 
poate avea comunitatea respectivă şi anume de:  

- întinerire sau îmbătrânire  
- feminizare 
- creştere sau scădere a raportului de dependenţă, pe vârste, economică 
- urbanizare sau ruralizare 
- omogenitate sau eterogenitate etnică sau confesională 
Fiecare caracteristică şi tendinţa acesteia va fi reprezentată grafic prin modalităţi 

specifice. 
10. Proiectarea populaţiei. Orice studiu geografic al populaţiei impune analiza şi 

aprecierea în perspectivă a tendinţelor geodemografice. Aceasta se poate realiza la nivel 
general pentru întreaga comunitate umană sau selectiv pe subpopulaţii (activă, urbană, 
etc.) prin proiectarea populaţiei utilizând cele trei metode detaliate anterior. 

11. Calitatea vieţii. Calitatea vieţii este trăsătura cea mai importantă a orcărei 
comunităţi umane. Ea se află în strânsă interdependenţă cu fiecare componentă 
demografică influenţându-se reciproc. 

Din punct de vedere teoretic calitatea vieţii este un concept evaluativ, fiind rezultanta 
raportului dintre condiţiile de viaţă şi infrastructura ce stă la baza acestora. 

Considerăm aşadar necesar ca fiecare studiu geodemografic să cuprindă în finalul 
său scurte consideraţii privind calitatea vieţii comunităţii umane analizate.  

Spunem scurte consideraţii pentru că acest subiect poate constituii tema unui studiu 
separat, de detaliu, pe baza analizei unor indicatori specifici. 

Din punct de vedere geografic calitatea vieţii presupune totalitatea aspectelor de 
ordin calitativ ale condiţiilor de viaţă impuse de factorii naturali, sociali şi economici. 
Aceasta presupune deci analiza unei infrastructuri şi anume: 

- infrastructura naturală: relief, climă, ape, vegetaţie, faună, sol; 

 72



- infrastructura socială: sănătate, învăţământ, cultură, religie, comerţ, administraţie 
publică; 

- infrastructura economică (productivă): nivelul producţiei economice, transport, 
telecomunicaţii, energie, etc. 

Toţi aceşti factori nu vor fi analizaţi în sine ci prin prisma influenţei lor asupra creşterii 
calităţii vieţii populaţiei. 

 
 

SURSE DE INFORMARE GEODEMOGRAFICĂ 
 

1. Anuarul statistic al României, editat de Comisia naţională pentru statistică (CNS). 
2. Anuarul demografic al României, editat de CNS. 
3. Causes et conséquences de l'évolution démographique, Nouveau compendium 

de conclusions relatives à l’interaction dés factueurs démographiques, économiques et 
sociaux, Nations Unies, New York. 

4. Demographic Yearbook (Annuaire statisque), 1988. UNESCO, Paris, 1988. 
5. World Health Statistics Annual (Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales), 

World Health organisation. WHO (O.M.S.), Geneva, 1988. 
6. World Demographic Estimates and Projections 1950-2025. Total population, 

school age populatin, non-agricultural population, urban and rural  population. A report 
prepared jointly by the United Nations, the International Labour Organization, United 
Nations, New York, 1988. 

7. Trends of Projection of Enrolment by Level of Education and Age, 1960-2000, 
UNESCO, Paris, 1983. 

8. Pattern of Urban and Rural Population Growth, United Nations, New York, 1980. 
9. Nations Unies, Conférence Mondiale de la Population, Decisions prises a 

Bucarest, New York, 1974. 
10. Nations Unies, Rapport de la Conférence Mondiale sur la Populaton 1984, 

Mexico, 6-14 Aout 1984. New York, 1984. 
11. United Nations. International Conference on Population, 1984. Procedings of the 

Expert Group on Population, Resources, Enviroment and Development,  Geneva 25-29 
April 1983 (Population Studies, No.90), New York, 1984. 

12. Notre Avenir A Tous. Commission Mondiale sur l’environnement et le 
éveloppement (C.M.E.D.), 1987. 

13. Population Bulletin of the United Nations (Bulletin démographique des Nations 
Unies) (Apare din 1952). 

14. Bulletin du Vieillissement. Centre pour le développement social et les affaires 
humanitaires. Vienne. 

15. Population Headliners. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
(ESCAP), Bangkok (aparţie lunară). 

16. Population Bulletin of The Population Reference Bureau. Washinton (apare din 
1946). 

17. Demografia. Budapesta (apare din 1958). 
18. Demografie. Praga (apare din 1969). 
19. Demography. A Journal of American Association of Population. Washinton 

(apare din 1964). 
20. Demosta. Bulletin pro statistiku a Demografii Federálné Statisticky Urad CSSR. 

Praha (apare din 1968). 
21. European Journal of Population (Revue Européenne de Démographie). 

Published under the auspices of the European Association for Population  Studies). North 
Holland (A Division of Elsevier Science Publishers BV).  (apare din 1986). 

 73



22. Genus. Comitato Italiano per lo Studio dei problemi della popolazione. Rivista 
fondata da Corrado Gini. Direttore responsabile. Nora Federici. Roma (apare  din 
1940). 

23. Journal Of Population Economics. Springer Internationaal (apare din 1988). 
24. Mathematical Population Studies. Editors: W. Brass, N. Keyfitz, H. Le Bras, R.D. 

Lee, L.H. Pollard. Gordon and Breach. New York, London, Paris,  Montreaux, Tokyo, 
Melbourne (apare din 1988). 

25. Population. Revue bimestrielle de l’Institut National d’Etudes Démographiques. 
Paris (apare din 1946). 

26. Population And Development Review. The Population Council. New York (apare 
din 1975). 

27. Population Index. Published quarterly by the Office of Population Research. 
Princeton University for the Population Association of America. Princeton  (apare din 
1935). 

28. Population Et Sociétés. Bulletin mensuel d’Informations Démographiques, 
Economiques, Sociales, Edité par l’Institut National d’Etudes Démographiques. Paris, 
Redacteur en chef: Michel Louis Lévy. 

29. Population Studies. A Journal of Demography. Published by the Population 
Investigation Committee. London School of Economics. E. Grebenik, J.  Hobcraft, R. 
Schofield (apare din 1947). 

30. Revue Des Revues Démographiques. Publié en anglais et en français par le 
Comité International de Cooperation dans les Recherches Nationales en  Démographie 
(CICRED), en collaboration avec le Fonds des Nations Unies  pour les Activités en 
matière de Population (FNUAP). 

31. Studia Demograficzne. Polska Akademia Nauk. Komitet nauk demograpficznych. 
Warsawa. 

32. Zeitschrift Fur Revölkerunswissenschaft. Demographie. Herausgegeben von 
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Wiesbaden (apare din 1975). 

 
 
 

BIBLIOGRAFIE 
   
1. Cucu. V., (1981), Geografia populaţiei şi aşezărilor umane, Editura didactică şi 

pedagogică, Bucureşti. 
2. Goodadall B., (1987), Dictionary of Human Gegraphy, Penguin Books Ltd., London, 

England. 
3. Nimigeanu V., (1984), Metodologia cercetărilor geografice regionale, Universitatea 

"Al.I.Cuza" - Iaşi. 
4. Panaite Ludmila, (1974), Metodologia cercetării economico-geografice, Centrul  de 

multiplicare al Universităţii din Bucureşti. 
5. Presat R., (1974), Analiza demografică, Editura ştinţifică, Bucureşti. 
6. Raboca N, Surdu V., (1989), Geografia populaţiei şi aşezărilor, Universitatea din Cluj - 

Napoca. 
7. Surd V., (1982), Populaţia aşezările şi economia mondială, Editura Dacia, Cluj - 

Napoca. 
8. Trebici V., (1975), Mică enciclopedie de demografie, Editura ştinţifică şi enciclopedică, 

Bucureşti. 
9. Trebici V., (1979), Demografia, Editura ştinţifică şi enciclopedică, Bucureşti. 

10. Trebici V., (1991), Populaţia Terrei, Editura Ştinţifică, Bucureşti. 
11. Vasile I., (1975), Geografia populaţiei şi aşezărilor omeneşti, Caiet de lucrări practice. 

Partea a I -a. Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. 

 74



12. X X X , (1994), Anuarul statistic al României 1994, Comisia naţională pentru statistică, 
Bucureşti. 

13. X X X, (1993), Dicţionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti. 
14. X X X, (1983), Sinteze geografice, Materiale pentru perfecţionarea profesorilor, Editura 

didactică şi pedagogică, Bucureşti. 
15. X X X, (1993), Statele lumii. Mică enciclopedie, Editura Rombay, Bucureşti.  

 
 

 75



 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
        
 
                ISBN 973-578-040-2  


	Coperta
	Cuprins
	Content
	Table de matières
	CUVÂNT ÎNAINTE
	ANALIZA GEODEMOGRAFICĂ
	1. NUMĂRUL POPULAŢIEI
	1.1. Numărul total al populaţiei
	1.2. Numărul mediu al populaţiei
	1.3. Estimare (actualizare) a numărului populaţiei

	2. DINAMICA NUMĂRULUI POPULAŢIEI
	2.1. Sporul absolut pe întreaga perioadă
	2.2. Sporul mediu anual
	2.3. Ritmul (rată) creşterii pe întreaga perioadă
	2.4. Ritmul (rata) mediu anual de creştere
	2.5. Ritmul mediu anual al sporului
	2.6. Creştere a populaţiei
	2.7. Creşterea totală a populaţiei
	2.8. Creşterea naturală
	2.9. Creşterea migratorie
	2.10. Rată (ritm) de creştere naturală
	2.11. Rată (ritm) de creştere migratorie
	2.12. Indice de vitalitate (indicele lui Pearl)
	2.13. Populaţie exponenţială
	2.14. Bilanţul demografic general

	3. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI
	3.1. NATALITATEA
	3.1.1. Rată (indice) brut(ă) sau generală de natalitate
	3.1.2. Rată (indice) total(ă) de natalitate
	3.1.3. Rată (indice) de fertilitate generală
	3.1.4. Rată (indice) de fertilitate specifică pe vârste
	3.1.5. Tabelă de fertilitate
	3.1.6. Curbă a fertilităţii
	3.1.7. Rată de masculinitate a naşterilor
	3.1.8. Raport de masculinitate la naştere
	3.1.9. Dimensiune (mărime) a familiei
	3.1.10. Indicele de fertilitate generală totală a femeilor
	3.1.11. Proporţie a născuţilor nelegitimi
	3.1.12. Rată (indice) de natalitate legitimă
	3.1.13. Rată (indice) de natalitate nelegitimă
	3.1.14. Fertilitate a femeilor
	3.1.15. Fertilitate a bărbaţilor
	3.1.16. Indicele fertilităţii legitime totale
	3.1.17. Indicele fertilităţii nelegitime totale
	3.1.18. Rată (indice) de fertilitate legitimă (conjugală)
	3.1.19. Rată (indice) de fertilitate nelegitimă (neconjugală)

	3.2. MORTALITATEA
	3.2.1. Rată (indice) de mortalitate
	3.2.2. Rată (indice) de mortalitate pe grupe de vârste
	3.2.3. Rată (indice) de mortalitate masculină
	3.2.4. Rată (indice) de mortalitate feminină
	3.2.5. Rată (indice) de supramortalitate masculimă
	3.2.6. Rată (indice) de mortalitate pe medii
	3.2.7. Rată (indice) mortinalitate
	3.2.8. Rată (indice) 00ă
	3.2.9. Mortalitate maternă
	3.2.10. Rată (indice) de mortalitate după cauza de deces
	3.2.11. Proporţie a deceselor după cauză (mortalitate proporţională)

	3.3. MORBIDITATE
	3.3.1. Indicator de morbiditate 
	3.3.2. Rată (indice) de morbidi
	3.3.3. Proporţie a bolnavilor (rată de prenalenţă))
	3.3.4. Mortalitate pe profesiuni
	3.3.5. Mortalitate profesională
	3.3.6. Durată medie a cazurilor de îmbolnăvire
	3.3.7. Rată (indice) de letalitate

	3.4. BILANŢUL DEMOGRAFIC NATURAL

	4. MIŞCAREA MIGRATORIE A POPULAŢIEI
	4.1. Migraţia totală (brută)
	4.2. Migraţie netă sau bilanţul migratoriu
	4.3. Imigraţie netă (excedent migratoriu)
	4.4. Emigraţie netă (defici
	4.5. Determinarea migraţiei prin metoda mişcării naturale
	4.6. Rată (indice) de imigrare
	4.7. Rată (indice) de emigrare
	4.8. Rată (indice) a (l) migraţiei brute (totale)
	4.9. Rată (indice) a (l) migra
	4.10. Indice de atracţie a migraţiei
	4.11. Balanţa şah a migraţi
	4.12. Bilanţul demografic migratoriu

	5. DENSITATEA POPULAŢIEI
	5.1. Densitate a populaţiei
	5.2. Indicele de arealitate
	5.3. Distanţa medie dintre doi locuitori
	5.4. Densitate fiziologică a populaţiei (densitate a populaţiei pe unitate de suprafaţă cultivată)
	5.5. Densitate agricolă
	5.6. Densitate economică
	5.7. Densitate pură

	6. STRUCTURA PE SEXE ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ A POPULAŢIEI
	6.1. Proporţie a bărbaţilor
	6.2. Raport de masculinitate
	6.3. Vârsta medie
	6.4. Îmbătrânirea demografică a populaţiei
	6.5. Raport de dependenţă de vârstă
	6.5. Raport de dependenţă de vârstă

	7. STRUCTURA POPULAŢIEI DUPĂ CRITERIUL ECONOMIC
	7.1. Rată (indice) de activitate
	7.2. Raport de înlocuire (a populaţiei active)
	7.3. Rată de înlocuire (a populaţiei active)
	7.4. Rată de activitate masculină
	7.5. Rată de activitate feminină
	7.6. Rata de activitate pe vârste
	7.7. Rată (indice) de masculinitate a populaţiei active
	7.8. Structura populaţiei active pe sectoare economice
	7.9. Raportul de dependenţă economică

	8. STRUCTURA POPULAŢIEI PE MEDII
	8.1. Structura populaţiei pe m
	8.2. Rată (indice) de urbanizare

	9. STRUCTURA ETNICĂ ŞI CONFESIONALĂ A POPULAŢIEI
	9.1. Structura etnică a populaţiei
	9.2. Indicele de omogenitate etnică a populaţiei

	10. PROIECTAREA POPULAŢIEI
	10.1. Metodele matematice de proiectare a populaţiei 
	10.2. Metodele economice,
	10.3. Metoda componentelor

	DICŢIONAR
	ÎNDRUMĂTOR METODIC PENTRU STUDIUL GEOGRAFIC AL POPULAŢIEI
	SURSE DE INFORMARE GEODEMOGRAFICĂ
	BIBLIOGRAFIE

